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 يد هن طالبان دا ي، د طالبان دا
  

 برخه مهیدو
 

 بچی مور افغان د  ته خواو  دواړو او دى قربانى اهدافو وخاص پردیو د ټول شان  په مجاهدینو  د لکه صفوف طالبانو د
 اړ ته پریښودو کلى کور خپل السه  د مسئولینو لنډغرو د حکومت د وخت د طالبان اکثره ي.کیږ وژل
 ور نامه په دهعالقا  او ترورست  د ته امریکایانو پښتانه ځاى هر اساس په دښمنى او  تعصب د  مسئولینو غود ل،شو

 اړ یى ته بغاوت او وځپل ویى ماشین جنګی ستر يامریکای په او کړل ګوته ورپه ېی همحفلون واده د حتی وپېژندل،
 یو د نو وه، پالسى یې پراخول جنګ د او ګرځیدل پسى اهدافو نظامى په قوتونه مسلح امریکایى وخت هغه  .کړل

 ګرم بازار ګټو د پاره د اجیرانو دښمنه افغان د ږی،ـپاڅی ورسره کورنۍ ټوله چى کیده  سبب  دى د وژل پښتون بیګناه
  په  شړلو او مرګ په ،پښتانه اکثریت چى غوښته  وسیله دى  په  یې هم او اخیستل قرادادونه او پیسى پرى یى هم ،ٶ

 ته افراطیت  نامه  په  اسالم  د  پښتانه  چی  دی  روان پخوا  ډیر  له  هاخوا  کرښى  د  دیورند  د  چى  کار کوم ۶*کړى  بدل  اقلیت
 سره راتګ منځته د پاکستان د چی ده اجنډا استبلیشمنت پنجابی د پالیسی وژلو احساس د ملیت افغانی د او وهل ټیل

 نه او ځان نه او دی خبر نه افغانستان نه چى شاګردان معصوم مدرسو د صفوف طالبانو د ه.د شوی شروع یوځای
 د شاګردانو مهاجر افغانى د. ده روانه قدرت ټول په هم نوره ال یچ  ده معامله وخت د جهاد د دا پیژنی، هویت ملى
 سواد ته دوى نه او ٶ نه هم تکى یو رابطه په پیژندنى د ملیت د او افغانستان کى ۴*نصاب درسى ټول په پاره

 . ٶ ورکول روحیه جنګى ضد پر افغانیت د یواځى هدف بلکى ،کیده ورکول
 شى  تیر  څخه سر  خپل د  چی  شى  ورکړاى  قناعت  چاته  پرته  منافعو استخاباراتى  د  پاکستان  د  چى  مبارزه  عقیدوى هغه

 امکانات ټول خو ته امریکا  نو وی بهانه جهاد ضد پر امریکا  د که او لری، نه وجود وکړى جهاد کى افغانستان او
 ما دى پاکستان چی کیږى نه خو داسى نو ،کړى مرستى ډیرى چا  بل هر تر یی سره پاکستان او کړل برابر اکستانپ

 الرى  د  پاکستان  د  ضد  پر  ځما   یى اکماالت  ټول  ورکوى،  بیسونه  یا   اډى  هوایى  دى ته  امریکا   ولى،  ډرون  امریکایى  په
 د او وژنى پښتانه یواځی کى پاکستان په ېد ما  په ږى،لی مى ته ګوانتانامو او خرڅوى دوى په ما  دى پاکستان وى،
 افغانستان  په  کوی،  چاودنی  تروریستی وسیله  په  ځما   کی  بلوچستان  او   پښتونخوا  په یواځی  او  کوى  بیځایه  منطقى  خپلى

 په خلک ملکى نو ،نرسیږی زور دی خو اردو ملی په چی وى حده هغه تر پروژه وژلو او بربادۍ تخریب، د کى
 مجاهد  خو ته  . شى  نه  درنه  خالص  چى دى  اهداف  آسان  خو  کى  وجوماتون په  او  هالونو د  واده  د  ،نومکتبو  ونو،مارکیټ

 د پخپله درکوی امر جهاد د کی افغانستان ته تا  چى څوک چی یی خبر ته دی. فرض کى افغانستان یواځى جهاد یى
  عمر   محمد  مال  المومنین  امیر ستا  اخیستى،  څخه  امریکا   د  الرډ  میلیارده ۳۳ یی  سر  په  ستا   چی دی  زنا   ولد  منډیی  هیرا

 ملی د دا امیرانو جهاد د) نکړه امضا  یى معاهده الین  ډیورند د او ورنکړ  الس هپ ته دوی الدن بن اوسامه چى آخوند
 یئته افغانی تاسی چی کله او وساتله پټه خبره مرګ د یې کاله درى او کړ مړ همدوی (ؤ کړى امضا  سند خیانت

 اختر مال مشر بل ستاسو ل.ودرو ټپه په یې مذاکرات او کړه ښکاره یی خبره دا ئ،و ناست ته خبرو مری په سره
  درته  هم وو نه خوښ  دوى د چى مشران طالب ټول ستاسى هم  او  کړ مړ ډرون په درته یی محمد
 بربادۍ  د  افغانستان د که  سرګروپان  او  قومندانان  ستا   هم  ال او (...نور  زرهاو  په  او  مالربانى  مالبورجان، لکه) وژلى

 غیر ته او نیولى یرغمل هم یى کورنۍ مشرانو د ستا  ،یې وژنى ونکړى خدمت اخالص په کى کولو عملى پروژى د
 ې.لر نه چانس بل نه غالمۍ فیصده سل او ویلو «سر جى» د

 یی که او اوسى، به څوک نو یى نه قهرمان او غازى چى ته قربانى، او سرښندنه  وایى دى  جهاد، وایى ته  دى بیشک
 رحم ( ج)هللا د باندی تا  په  خو دا کړل عام قتل دی مسلمانان بیګناه او  کړی توری رنجو په درته سترګی
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 غیږه خالسه په غلمان او حورى به کى دروازه په جنت د سمدالسه نو ې،کړ شهید ځان حمله خودکش په چی دی
 .وى والړ ته ليهرک ستا  پالس جامونه طهور شراب

 

 ي: ګير هنتيج
 

  ماسکو  په نه خولی د ستاسی چی خبره کومه غورځولو د  نظام د او  وړلو منځه د اردو ملی د افغانستان د
  او   شو  ډاکه هپ مقصد اصلی خپل یی وسیله په ستاسو چی ده اجنډا استابلیشمنت د دا  ،راووتله ناآګاهانه په کی

 بحران روان او عملی الس په اسالمی حزب او اسالمی جمعیت د چی کړ یاد ورپه ته خلکو یی ناورین ۱۹۹۲ د
 .کړ رامنځته

 او حزب د اول پخاطر کولو تجزیه د افغانستان د او بدنامولو او کولو تباه د جهاد د آزادی د کی مقابل په شوروی د
 اکثریت چی ،شو شروع مداخله په ملکونو  نورو د منطقی د او ایران د قومانده، مستقیمه په پاکستان د جنګ جمعیت

 یې پاتی او مړه څه یی خلک او تباه یی شتمنۍ ټوله وران، افغانستان کی نتیجه په چی ونکړ، ګډون پکی مجاهدینو
 ستاسی چی کوم ایجابول یی ړنګول مرحله دوهمی د چی ل نشو السه تر اهداف اصلی هم  بیا  خو ؛وشړل

   ي.د روان اوسه تر چی شو شروع الس په (طالبان)
  ستری  دی د مګر ي،د موجود قوت پخپل هم ال عوامل خارجی او داخلی جنګ د  نشته شک کی دی په

 مو اختیار چی یاست تاسی وسایل مرحلی دویمی د برابرولو الره ته السوهنو خارجی او کونکی عملی غمیزی ملی
 د عمل ېد ستاسو ېبلک ،ندی افغانستان کال ۱۹۹۲ د دا چی ئنکړ هیر مګر .دی کی الس په دښمنانو د افغانستان د

 بدل اردو ملی په کی مقابل په ستاسو چی کړی اړ ته ېد به ملت ټول او کړی بدل نفرت او کرکه په مخالفت ملت
  د  او ي کو معامله سره تاسو سر رپ افغانستان د چی ئګور سترګه په مفسدینو د ته افغانانو ټولو تاسی که ي.ش

  په  مخ او دی باللی اوس حیثیت خپل عناصرو ودغ ده،  اشتباه ستاسو دا ئ؛کو غونډی ورسره خوښه په استبلیشمنت
 اصطالح په د هم به ستاسی چی نده لری ئ،نکړ بدله  توګه  جدی  په موضعګیرۍ خپله تاسی که دی، ورکیدو

 ئ.ش نابود وا نیست او مخامخ سره برخلیک د مجاهدینو
 دوام آخره تر ته ېطرح کولو صوبی پنځمی د افغانستان د نو ،وبایللو نور کشمیر جهاد استبلیشمنت چی څرنګه
 او ده الر یواځنۍ او وروستۍ دوام د پاکستان د او جبران کشمیر د دا نظر په واننظامی د چی پاره د دی د ي.ورکو
  السه  د  دوی د کنترول چی ئکین ته  مذاکراتو سره حکومت  د نستانافغا  د چی نکړی در اجازه به ته طالبانو تاسو
  پیسو   ناقانونه  د  او  ترهګرۍ د  چی  شوی  لورکړ  وخت  پوری  میاشتی  فبروری ۲۰۲۰ د ته  پاکستان  خوا  بلی د ي.ووځ 

 تروریزم د  به کولو  يعمل  نه  په  چی  ایښی،  مخکی  ورته ټولنی  نړیوالی  چی  کوم  ي،کړ  ځای  رپ  شرایط  هغه  ضد  مینځولو
 پری الری قرضونو او مرستو د ورکړی راکړی بانکی ېنړیوال ټول او ږیـداخلی ته لیست تور حامیانو د

 انبحر اقتصادی ستر په ایران وکړی، مرستی وړیا  سره تاسو چی ندی عربان پخوانی هغه  نور هم عربان ي.بندیږ
 خلک خپل لګیادی پاره د بقا  خپلی د اخوندان او يد خرابیدو په مخ بلې تر ورځ یې شرایط امنیتی او دی راګیر کی

 کولی دپاره  ځپلو  د  داعش  د  مرستی  محدودی  د  یی  سره تاسو غواړی  نه  نظام  اسالمی  کی  افغانستان په  روسان  وژنی،
  هم  کی پاکستان کړی، میلمانه ته میز مذاکراتو د سره  فسیدنوم د کله او درولیږی تیل مفته کله درکړی وسلی کله چی
 کنترول مو کی افغانستان شو،  ختم وخت لولووراټ د چاندی د  هم دی مخ سره ناورین اقتصادی ستر یی خلک چی

  او  تریاکو د معدنونه،  ذکات، دعشر، او ئنلر هم توان جنګ مخامخ د سره اردو ملی د نور دی کی حال وتلو  دالسه
 ي. د محدودیدو  په مخ  هم مو منابع قاچاق د ینووهیر
 د کتنه په ته حالت اضطراری دا افغانستان د به طالبان هغه چی دی امید ،وی ډیر طالبان ریښتینی کی تاسی که

 الس هپ پردو د او ندی طالبان چی کوم عناصر هغه او نشی، تیر نه خط سور د ګتو ملی د کی رڼا  په اصلو اسالمی
 ،ئونکړ  سره  چا  د نوره به  معامله  غورځولو  د  نظام  د  افغانستان د  او  اوباسی  صفوفو  خپلو  له  ،دی  شرارا  يشو ګمارل

 سراسری د ،ئورکړ دوام ته مبارزی خپلی کی مقابل په فساد او شر د ګډه په سره حکومت مرکزی ملی د ېبلک
 ئ.پریږد یادګار په کی یخ تا  په دنیا  د نوم افغانستان سرلوړی یو د به تأمینولو په حاکمیت قانون د او امنیت

  نه  او پوهه درایت،  ساری  بی  خپل  په غنی اشرف داکتر  دسیسه  حکومت  موقت  د  استبلیشمنت د چی  کی  حال  داسی په
 سره تر انتخابات کی افغانستان یې  سره  چلنجونو  سترو  له او ورکړ  قناعت   ته  نړیوالو او  هلوځلوخنثی  کیدونکو  ستړي

 ځلی هلی بیځایه آخری لوډګډو د نتیجی د انتخاباتو د  ستون پنځم دی، ګټلی اکثریت په هم یی انتخابات او ل،کړ
 اعتماد، نړیوال حاکمیت، قانون د امنیت، ثبات، په مخ نور افغانستان خو ي،د روانی هم ال مذبوهانه( )تالشهای
 د  ې،کړ پانګونه ډیره پری حامیانو موقتی ستاسی او ستون پنځم چې وړلو، منځه له د فساد د تحوالت، اقتصادی

 .دی روان خواته وړلو منځه له
 د افغانستان  انشاءهللا  چی  درکوم  اطمینان  نو ،کړ  ضایع  مو  چانس  دا او  ،ئنشو  طالبان  تاسی  که   سره  حقایقو  ټولو   دې  له

 په ملک سرلوړی یو د مټ په ملت شوی ویښ او ځوان او قواو امنیتی ملی خپل د قیادت، په جمهورریس منتخب
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 توکل په (ج)هللا د نه مصیبت د جنګ د او چلنجونه ورپیښ به کی موده لنډه په او ورکوی وامد ته ژوند خپل حیث
 ي.کړ اعاده بیرته صفت په اتل واقعی یو د کی قطار په ملتونو د دنیا  د به موقف ویاړلی خپل او خالص ځان

 

 العالمین رب یا  آمین
 

 مجروح نعیم سید انجینیر
 

 مدیر مسؤل دمجلی افغانستان د او مشر پخوانی مرکز اطالعاتی افغان د
 

 

 ! پيژنی  نه ما  چی ته لوستونکو هغه ټ:نو
 

    ي. د اړول توجه دی مخامخ ورسره نافغانستا چی چلنجونو مهمو  یی هدف چی لری اړخ معلوماتی یوازی لیکنه دا
 او پوهان محترم که شم به خوښ ډیر ،کوی راغونډولو معلوماتو دقیقو نورو د او تحلیل د ایجاب چی برخی هغه

 .وڅیړی  بڼه  تحقیقاتی مستند  او  علمی  په  حیث  په  مسئولیت  ملی د  موضوعات  دا  او  واچوی  پری رڼا  نوره ګران تحلیل
 احساسوم مسئولیت خپل او یم شوی راستون ته میدیا  بیرته فکر مثبت او امیدوار په وروسته صبر او مودی يد د زه

 په نلرم،  هم  زدکړی  ادبیاتو  د  وایم،  پوه  کار ته  ځان  نه  او  لرم  شوق  لیکلو  د  مقالو  د  نه  کړم.  جلب  توجه  مسایلو  جدی  چی
 دیپلوم انجینیرۍ د نه پوهنتون د پولیتخنیک د او کړی زدکړی کی لیسه امانی یا  نجات د می ژبه جرمنی او دری
 خبر تری یا  او لیدلی کړی، تجربه اوسه تر نه سنګر اول د جهاد د کال ۱۹۷۹د ما  چی لیکم څه هغه صرف. لرم
 الره نیکه او پالر خپل د کی مسایلو ملی په زه کړی، خوابدی شی کیدی کسان ډیر ي،و ترخه همیشه حقایق. یم

 مشران کورنۍ د ځما  چی توپیر دی پر دی، موقف ډک افتخار د والړ منافعو ملی پر پرته تعصب د چی کوم تعقیبوم
  . وساتم ویاړ او عزت په نوم هغوی د چی کوم کوښښ حیث په سواده با  یو د صرف زه او ؤ پوهان او عالمان

  ته  ویلو  حق د.  اوسی والړ شخصیت او موقف خپل په ځما  صرف قضاوت او چلند سره ځما  چی دی  دا می خواهش
  رسیدو  د  ته مقام لوړو دولتی د  می نه او ګټو مالی د  می نه چی دی رسیدلی ماته پخپله ضرر اول چی ورکوم ترجیح

 ته چا  می نه یم، هن خجالت هلل الحمد ته وجدان خپل او یم خوشحاله او راحت ډیر سره عادت دی مګر ده، کړی پروا
 ویریږم نه هیچا بل د نه (ج) تعالی هللا د غیر ، کوم ضایع وخت خپل خبرو ربطه بی په چا  د نه او دی ټیټی سترګی

 مسؤلین محترم آنالین جرمن افغان د. دی، طرفه د (ج) هللا د ذلت او عزت چی یم والړ کلک عقیده دیپ
 ځی مخکی اساس په منافعو ملی افغانستان د چی موضعګیری دوی د او لرم عالقه پخوا ډیر د سره لیکوالو درانه او

 په مرکز اطالعاتی افغان د می نه او نیم خوښ سره حملو ډکو  عقدو او بیځایه بل پر یو دا یواځی او ده، خوښه
 .ورکړی اجازه ته کار دی کی نشراتو

  
  او لوراټولو په  معلوماتو مستندو د واقعیتونو تاریخی افغانستان د چی نوشخصیتو  نورو او کاظم عبدهللا صاحب داکتر د

  .لرم توقع الرښونی ال د یی فتص په استادانو د او  ګورم سترګه په قدر د  ي،کو خدمت ستر ته افغانستان نشرولو
 نه ژبو د کی لیکلو. نلرم احساس کمۍ د نلرم هپوه چی کی مسایلو و هغ په کوم مننه انتقادونه اصالحی او  مثبت د

 زدکړه ژبی د هم نور خاطر په کولو سوچه د ژبی د چی لیکوالو هغو د او ایستلو د الفاظو عربی شان په ایرانیانو
 چی ګورم سترګه  په وحدت ملی د ته اشتراک ټکو عربی د کې منځ په ژبو دری او پښتو د . یم نه پلوی سختوی
 سره ته  ایران  یی  پشان  متعصبینو  د  او  وایم  نه ورته فارسی کڼم  ژبی  خپلی  دواړه کوی،  ته رامنځ  پوهنه  عام  او  اسانتیا

 .یم مخالف سره ورکولو تحفه په وړیا  په افتخاراتو د جغرافی افغانی د
 

 : پيشنهاد
 

  شو  وکړای سره لوړوج  په ورکشاپو او سمینارونو تحقیقاتی او علمی د کی باره په مسایلو افغانستان د چی لرم امید
  ي.و وړ منلو د سطح نړیواله په یی موقف چی کیدو بنیاد موسساتو ملی داسی د چی

 په  دفاع  د  منافعو  ملی د  او  وی،  کړی  حرکت  موسساتی  منظم  ،ځای  په فعالیت  انفرادی  د  مو  کی  لوراټولو  واقیعیتونو  د
 ملی د کی نړی په چی کوم کړو رامنخته فضا  قناعت او بحث د سطحه نړیوالواله او دننه کی ملک په خاطر

  .دی مکلفیت موسساتو
 

 اکثره ال چی دی تمرکز باندی شاهدانو په بحران او جنګ د لسیزو څلور پاسه  د څه  د کی مرحله اوله په پیشنهاد ځما 
 نړیوالو نورو او حقوقو د بشر د. شی راجستر او ثبت سطحه نړیواله په شهادت دوی د چی کوی ایجاب. دی ژوندی

  دا  او شی ونیول ورسره تماس باید چی کړی کار توګه جال جال کی برخه دی په افرادو او موسساتو افغانی او
 کی الر دی په چی نشته شک شی، راټول مدارکو مستندو د منحیث کی بنیاد ملی یوه په واقعیتونه تاریخی خوارواره
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 جوړ  وی  نه  به  یا  لرم توقوع ( انستیتیوشن) موسسی  ملی  ېمستقل یو  د  منحیث  زه  چی  هغه  خو  اوسی،  شوی  کار ډیر  به
 بنیادونو  موسساتو،  ادارو،  دولتی  د نامه  دی  په  کی  افغانستان  په  چی  کی  حال  داسی په م.ی  نه  خبر تری  زه  به  یا   او  شوی

 او دی ګرم بازار میز ګردی او کانفرانس ورکشاپ، سیمنار، د ورځ هره دی، جوړ کاروبار لوی فساد د رسنیو د او
 .نشته وار کارشناسانو په
 

 ېآزاد او ېمستقل ېیو د مجروح بهاالدین سید داکتر  پوهاند شهید کی کال ۰۸۱۹ په مرکز اطالعاتی افغان
  شروع  خپرونه په (بولیتن) میاشتنۍ د ژبی انګلیسی د یې فعالیت خپل او  جوړ کی پیښور په صفت په (میدیا ) رسنۍ

 پوهاند نیټه ۱۱ په فبروری د کال ۱۹۸۸د وموند، شهرت نړیوال یی حیث په منبع اطالعاتی معتبری یوی او کړ
  د  مرکز د  وروسته شهادت  د پالر د. ورسید شهادت په لخوا دښمنانو معلومو د افغانستان د کی مرکز هدغ په مجروح

 چی کړ پیل هم خپرول مجلی د افغانستان د ۱۹۹۴ کال په  او واخیست غاړه په ما  مسؤلیت  نشراتو او فعایت
 هم او ورکړم کې اختیار په دوستانو هغو د آرشیف ټول مرکز د چی یم حاضر زه. وموند دوام پوری کال ۲۰۰۱ تر
 .کړ پیشنهاد پورته ما  چی کوم ،وکړم همکاری کی راغونډولو په اسنادو نورو د
 

 : پاره د روښانولو د ذهن د لوستونکو د ټ:نو
 

دا چې احمد شاه مسعود چا ته قهرمان دی او چا ته نه دی، زه له دې سره کار نه لرم، اوس د قضاوت وخت هم نه  
 نه چلنج ستر دی د  استبلیشمنت نظامی پاکستان د دی توجه زمونږ چی ایجابوی دا منافع ملی افغانستان دس دی او
 ام د) انګلستان د چی وخت  هغه. دی روان اوس همدا قدرت ټول په چی کوم  واوړی خواته اختالفاتو قومی

 ته پاکستان لټه په قهرمان سمبولیک  یو د د ته جهاد( دوست الحق ضیا  د (سندیګال ژورنالیست مشهور( ایجنټ ۶ ای
  وموند   شهرت  صفت   په  اتل  د میدیا   د  نړۍ  غربی  د  نه  وخت   همهاغه  د   او  شو ګوته  په  ورته  مسعود   شاه  احمد  نو  راغی،

 چی دا. شی مطرح چی غوښتل نه او ؤ مهم ته دوی نه هغه ؤ روان څه کی عمل په چی دا. ؤ پکار ددوی چی کوم
 لری ضرورت ته څیړنی او بحث ملی یو چی دی خبری وروسته دا کړی اشتباهت څومره نورو او مسعود قوماندان

 وړاندی په اسنادو او دالیلو د ځای په مالمتولو بل یو الفاظو تش د چی شی مطرح کی ماحول په ورورګلوۍ د چی
 ضرر اول چی خائنانو ملی او معاشانو بد مفسیدینو، مربوط خپلو هرقوم چی ورسیږو ته قناعت داسی سره کولو

 کوم وی، کړی اقدام عملی مو کی الر په وحدت ملی د چی کړو اړ ته اعترافاتو داسی دی، رسولی ته قوم خپل یی
 .شوی ندی کی افغانستان په اوسه تر چی کار

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 لمنليکونه: 
 

*-۱ 
 او ایران سعودی، کی هاوس ګورنر پیښور ۲۴ اپریل د ۱۹۹۲ د : دسیسه لمړۍ سبوتاژ د سولی ملتونو ملګرو د

 میاشتنی دوه (اختالف) ائتالف  هشتګانه  او  هفتګانه  د الندی  نظر تر  شریف  نواز  او  ریسانود  استخباراتود  د ای  اس ای
 ډیرو په چی ته جمعیت او حزب او شول صادر ته کابل او (تیلوژن نشنل پاکستان) جوړ حکومت میاشتنی څلور او

 وو اخته جګړو منځی خپل په کی ناجری ټول په جهاد د او يشو نازول پخوا له مرستو مالی بیعر پراخه او وسلو
 .کړ وران ،ؤ ساتلی امانت په هللا نجیب داکتر چی ښار ښکلی دغه او شوه ورکړل قومانده جنګ د کې کابل په
 

*-۲ 
 

  ومی  او وکړه مصاحبه نه مرکز اطالعاتی افغان د سره تلویزیون این این سی د کی ۱۹۹۰ کال ما 
 یواځی سره بالګانو دی شاته یی مونږ خو والړل دوی کړی، جوړی بالګانی ته مونږ امریکا » چی ویل

 «...دی روان در دي، روان در دوی ،يدرش هم پسی تاسی به بالګانی ې شو تولید ستاسو دا ...پریښودو
 او شوه خپره کې تلویزیون په بیا  څیره ځما  نو ،شوه واقع کی ۲۰۰۱ په یک امریکا  په پېښه ۱۱ سپتامبر د چی کله

 .ؤ راکړی اخطار دا ته مونږ مخکی لسیزه یوه يسړ ېد چی کیدل ویل ورسره
 

  د  مجروح پوهاند شهید د) غنی اشرف صاحب داکتر تصادفأ  ،راغله ته دفتر ځما  عمله این این سی د چی ورځ هغه
 ځما  او ؤ راغلی ته  مرکز هم  (راته منظم به ته مرکز اطالعتی افغان چی دوست  او  اسیستانت وخت د  پوهنتون کابل

 .وکړه مصاحبه این این سی هم سره صاحب داکتر شوه، ترسره مخه تر ده د مصاحبه
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 : کتنه لنډه ته حالت  بحران  په  مخ پاکستان د
 
  خو  ؤ مخنیوی شوروی د ظاهرأ هدف جوړیدلو الس په استعمار د انګریز د خاوره پردۍ په پاکستان نامه په اسالم د

 د حادثی ددی. ؤ راوړل ته منځ بحران دایمی کی منطقه په او بدلول اقلیت په مسلمانان هندوستان د کی اصل په
 .کړ مخامخ سره بحران هم نور یی ملک دا چی کړو عنوان صرف به مسایل هغه او شو تیر به نه تفصیل
 اجاره کالو سل په ګوادر سپارل، ځان ته چین اشتباه استابلشمنت نظامی پنجابی

  او   کیدل نږدی  سره  روسان  صادرول،  او  روزل  تررویزم  د قرارداد،  (دهلیز  اقتصادی پاکستان- چین) سیپک ورکول،
 بادارانو  غربی  پلخ   د  حتی  کار خطرناک  ټولو  تر  او  کول،  اجرا  مانور  نظامی  د ګد   کی  پاکستان  په  سره  عسکرو  روسی

 پر هند د یواځی ته چین توجه استابلیشمنت نظامی چی ده دا خبره زړپوری. وړل مخکی پالیسی ستندرد ډبل د سره
 چین د ډالرو اردهیلیم ۴۶د کی وخت حساس په بحران اقصادی د مګر ؤ راوړل السته وسایلو نظامی ارزانه ضد

 خارجی د پاکستان کی موده لږده په او جړولو هرمانق کی وخت لنډ نه نوازشریف دښمن نظامیانو د قرضی
 د  کلدار  د  همداشان  ،  کړ  مخ  سره  بحران قرضونو،  داخلی  ډالر  میلیارده  لسهاو  په او( ډالر ملیارد۱۲۰ تقریبأ )قزضونو

 چی معاشی بد استبلیشمنت د او خرابی امنیت د ،(کلداری۱۷۰-۱۶۰=وډالری) کی مقابل په ډالر د سقوط ارزش
 السه  د   فساد بیساری  او  بیروکراسی  د  حکومت  د  غواړی،  حق ځانته یا   او شراکت  کی  کاروبار  او  بزنس  هر  نظامیان
 د پیمانه پراخه په نساجی مخصوصأ  بزنسونه زاړه  لږول، تکسونو لوړو د مخنیوی، اچونی پانګه کی پاکستان
 په ځواک، کاری متخصص او تکنالژۍ نوی په دیش بنګله او کول پانګونه کی دیش بنګله په او وتل نه پاکستان
 ځای توکو صادراتی پاکستانی د کی نړۍ په شو کولی و  مینه سره پرمختګ د وطن خپل د او صداقت کی کاروبار

 او فساد د پاکستان چی کی حال پداسی شی، مخکی ډیر  نه پاکسان د کی ډګر اقتصادی په او  بدل توکو دیشی بنګله په
 د او نلری توان ورکولو د سود د قرضو لویو او دی روان خواته کولو( بینکرپت)دیوالی جیو د بحران اقتصادی د

 خپلی د چی دا هغه وکړ، چل سریالنکا  د سره پاکستان د چین. وغوښتله قرضه نوره نه ایف ایم ای او سعودی 
 ورکولو دبیرته یی دی چی ورکړه قرضه لویه داسی سود لوړ د ته نظام فاسد پاره د وړلو دمخکی اجنډا اقتصادی

 ملی پاکستان د ټنګولی، نشی ځان ته اژدهار چینی کی موده اوږده په پاکستان چی ده خبره ثابته دا. ونلری توان
  کامله  په  درلود مقام لوړ کی نړۍ په پاکستان چی تولیدات سپورتی او وسایل جراحی نساجی، د مخصوصأ  صنعت

 .بدلیږی ( کالینت) مشتری په کوتو چینی د به مطلقأ  و ا ځی منځه له توګه
 په غال د شریف نواز استبلیشمنت کړی مصرف سیپک ډالرپه میلیارده دیرش اوسه تر چین چی کی حال داسی په

 چی غواړی نه خوا یوی د استبلیشمنت) کړی ارزیابی یی سره د چی ودروله یی پروژه سیپک د او کړ بندی تور
 او اعتماد تللی دالسه متحدینو اوعربی امریکا  د خوا بلی او شی یازهن بی نه احتیاج د نظامیانو د حکومت ملکی

  دوست   نږدی  خپل  خو  کړای  نشو  جلب اعتماد  عربانو  او  امریکا   یی  تصمیم  پدی مګر.( کړی  ترالسه مرستی  اقتصادی
 ابدیخو هم متحدین عربی خپل او امریکا  یی ګوادر او سیپک په او کړ، خوابدی نازیده پری ډیر چی چین هیواد،

  کوم   ده واقع  کی  خوله  په تنګی  د  هرمز  د  ورکړچی  ځای کی  منطقه  ستراتیژیکه  حساسه  هغه  په  ته  چین پاکستان. کړل
 نظامی هلته چین شو، ټوټی ټوټی هم پخپله او شو قربانی یی افغانستان ؤ راروان قدرت ډیر په روس چی ته ځای

 چینایی ارزانه یوی د همداسی او جوړوی( وختج  سره سرحد ایران د کی غرب په ګوادر د بیس بل) بیسونه
 په کی صوبه خپله په بلوڅان او کولو میشته پنجابیانو دملیونهاو هلته استابیشمنت چی لری پروګرام جوړولو دوبۍ
 نتیجه چی کړ بدل نفرت او کرکه ابدی په سره پاکستان د مخالفت بلوڅانو د کار دی. وړی مخ پر اجنډا بدلول اقلیت

  د  وکړی، ډزی راکټ د وو روان کی بلوچستان دپاره افتتاح د تأسیساتو نظامی د موټرچی پر سورلۍ  د فمشر د کی
 کړل یرغمل ایجینیران چینایی او کړی سره تر چاودنی کی تأسیساتو ګاز سویی
 تار اغزن د کی اوږدو په کرښی دیورند د کول، بیدرکه او وژل بلوڅان زره لسهاو په توګه دواماره په شان همدا
 د نه منطقو قبایلی د پښتنانه میلیونهاو په او درول تپه په سره افغانستان د کاروبار پښتنو لرو میلیو دلسهاو و ا لګول

 قبایلی ته ډرونونه امریکایی د ، کول روزګاره بی خلک او ورانول ي آبادی او شړل بهانه په تروریزم
 کول اوتریتم وژل پښتانه ملکی زرهاو په کی نګڅ  په او کول نښه په« طالبان بد» پاکستانی منطقوکی

 کول پځای ځای چوڼو خپلو په هلته« طالبان ښه» او
  هندی  او  ځپل موومنت بیا  او  کول کمزوری پارټی پیپل راوړلو ته منځ  په موومنت  قومی مهاجر  د کی صوبه  سند په 

 په پنجاب د طرفداری په بلوچانو د او  پښتنو د موضعګیری اخیره حسین الطاف د او کول خوابدی مهاجر
 د کول، اخته امنیتی بی دوامدار په ښار کراچۍ د او کول بیدرکه او وژل ځپل پښتنو د کی کراچۍ په دریدل، مخافت

 بی حقوقو ټولو خپلو د کی ساحل شرقی دریاب سند د کی پنجاب جنوبی په خلک میلیونه ۵۰ تر ۴۰ قوم سرایکی
 ځپل حرکت جوړیدود د کشمیر مستقل او خودارادیت  د  کی کشمیر خوا پاکستان په  امهن په کشمیر آزاد د کول، برخی

 چین د  چی ده، کی کنترول په چین د ٪۲۰ او دپاکستان ٪۳۵هند، د خاوره ٪۴۵ کشمیر د) وژل، یی فعاالن ټول او
 کشمیر  برخی  ددغی  دچین او  پژندلو  رسمیت  په  خاور  چین  د  ټایوان  او مخالفت،  په   هند  د  کی  واقعیت  په  پاکستان برخه
 شاهراه او حمایت دوستی، چین د پاکستان کی بدل چی ونیوله کی جنګ نه هند د کی ۱۹۶۲ په هڅولو په ته نیولو
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  په  او کول مسلط ملیشی افراطی پنجابی کی څنګ په قواو نظامی د کی کشمیر(. کړ السه تر سیپک اوسنی یا  قراقرم
 د چی اچول ۵*اختالف کی منځ په سونیانو او شیعګانو د راوستل، ته نځم فضا  تروریزم دایمی کی هند او کشمیر
 کی  انتخاباتو لری،  مثالونه  لوی  جګړی خونړۍ د چی اچول  جنګ  په پښتانه  سنی او  قوم  توری  شیعه  د  ایجنسۍ  کرمی
 حزبونو سیاسی لوی ټول او رسول قدرت خان عمران یی مشر او انصاف تحریک ګروپ سیاسی نوی او کول تقلب

 د خان عبدالقدیر قهرمان ملی او پالر  بم  اتوم د پاکستان د او خرڅول پټه په تکنالوژی اتومی د ویستل، نه صحنی د
  د  ګرونانک د کی پنجاب وروسته  نه اقدام کشمیرله هندی  د کی ورځو ورستو  پدی  کول، بندی تهمت  په خائین ملی

 د او وینځل پیسو د بندول، ویزی د افغانانو بر او لر او اجازه تلودننو ته پاکستان ویزی بی ته سکانو دپاره زیارت
 کی د آباد اسالم په اخطار، دننوتلو ته لست تور او داخلیدل لست خړ نړیوال په پاکستان خاطر په روزلو ترویستان

 خپل ددوی)وډل افراطی او  ښودل ته نړۍ زور طالبانو دپاره اهدافو خاصو د ظاهره په  مظاهری ورسته طلبه جمعیت
 اجرا طالبانو ښه په چاودنی تروریستی کی بلوچستان او پښتونخوا په ښودل، بهانه وسۍ بی د کی مقابل په( تخلیق
 او مالی بیساری نه امریکا  د بهانه دی په او دی ښکاری تروریم د هم پاکستان ګوندی چی ښودل داسی او کول

 شته چلنجونه خارجی او داخلی نور ډیر شان همدا. کول السه تر( صواب هم او خرما  هم) مرستی تکنولوژیکی
  کوم  وړه یادونه شکل په فهرست د یواځی ما  چی کړی، مخامخ سره خطر جدی د یی موجودیت اصل پاکستان د چی
 .غواړی څیړنه ژوره جال ځانته یی یو هر چی
  مخامخ سره خطر د منافع امریکا  کی سر  په او نړۍ  غربی او ورکړی دوام ته پالیسۍ مخی  دوه خپلی استبلیشمنت که

 د نقشی هغی چی لری نه امکان دا آیا  نو ورکړی دوام ته پروژی( سیپک)کمربند یو الری یوی د چین د او کړی
  په  تغیراتو نورو د چی وه، شوی خپره کی ۱۹۹۰ په کی تایم انجلس الس په چی کوم پرانیزی الر ته کولو عملی
 ذهنی ټول وجی د پالسۍ غلطو د پاکستان د چی دپاره کوم د وو شامل وړیدلج  پښتونستان او بلوچستان د کی څنګ

 صفر د  سیپک د سره معامله چین د او پاکستان د به کی سر اول په چی دی، برابر توګه کامله په شرایط عینی او
 وی بهر به نه کنترول د چی کړی رامنځته بحران او تحوالت بنیادی داسی به کی منطقه په خو کړی، ضرب سره
 وی تللی منځه د ضرور به پاکستان خو
 چین، لکه کولو حساب چا  په چی پاکستان وکړچی کی وخت شوی حساب دقیق او حساس پداسی اقدام کشمیر د هند

  مشکل داخلی پاکستان او هند  د  کشمیر چی وویل ټولو شورا امنیت  د ملتو اوملګرو متحدین عرب اروپا، امریکا،
  لمړی  د یی ال  او ندی مشکل ملکونو  اسالمی د مسئله کشمیر وویل ال عربانو او. کړی حل دی کی منځ اوپخپل دی

 .واچول افتخارمدالونه د کی غاړه په وزیرمودی
 آباد جالل)دی بایللی جنګ اباد جالل د سره افغانستان د او جنګونه دری سره هند د چی استابلیشمنت نظامی پنجابی
 یی اوس( ووتل  نه  میدان  د  جنګ  د مجاهدین  نور  درلود  تنظیونوګډون  افراطی  د  او نظامیانو پاکستانی یواخی  کی  جنګ
  د  که ورکوی سود قرضونو د لمړی دوی به کی حالت بحرانی پدی اقتصاد د. وبایلولو کشمیرهم جهاد

 زوریدلی  او  وږی  میلینهاو  خپلو  د ی،بدلو  اعتماد  په  نفرت  مهاجر هندی  پښتنو،بلوڅانو،سندیان،سرایکانواو کشمیریانو،
 حال  په  اوزګاریدو د  نه کشمیر  د  چی  کوم  ساتی  به  تروریستانو زره  لسهاو  او فوځ  میلیون  یو  دا  اوکه  مړوی، به  خلک

 دپاره ځل او د نشو اخیستی خوله په نوم یی چا  چی استبلیشمنت نظامی اوس. دی کی
  او  جمعیت طلبه د حتی سبا  نن چی کړه خالسه الره یی ته نورو چی کړ چلنج داسی غورزنګ ژغورنی دپښتون
  هم  حوصله سانسور د میدیا  پاکستانی نورد دی، راپاڅیدلی ورپسی هم تخلیق خپل نظامیانو د موومنت  قومی مهاجر

 لنډ د پاکستان د استابلشمنت. دی شرمیدلی سطحه نړیواله په اوهم عواموته په پاکستان د استبلیشمنت او شوی تنګه
 لری الری څلور یواخی پاره د موجودیت لمحا 

  وسایطو   د  اردو د  افغانستان  د  لکه  وسایط  ثقیل  نظامی  او وساتی  قوه  امنیتی  محدود  یواځی  او  کړی  رخصت فوځ- لمړی
  نور  توان ساتلو د ماشین جنګی ستر ددغه ځکه کړی پیدا وکار ترخالسید کباړ د ته خلکو کی مل سټیل او کباړ پشان
 نلری
 سره  آسیا   مرکزی او  پرږدی  الر  پالیسۍ  دومخی  خیانت  د  سره افغانستان  کړی،  قبول  پیشنهاد  غنی  اشرف کتردا- دوهم

 د یواځنۍ چی کومه کړی خالص ځان نه بحران ستر انرژۍ د او کړی ټینګی رابطی اقتصادی الری د ن دافغانستا 
 ده دپاره موجودیت د پاکستان د الر امید
 مورال  جنګی  فوځ فاسد  نه  او  لری  توان  مصارفو  دجګ  نه  چی  څرنګه  کړی  تحمیل  وخلک  خپلو  په  جنګ خارجی- دریم
 خرابه برخه وړوکی یوه هند د  ممکن چی کړی استعمال بم اتومی کی حالت په وارخطایۍ او ناچارۍ ډیری د لری،
 .کړی غرق دپاره ابد د به ځان خو کړی

 اقتصادی ملی ټول او وژل خلکو وسلی بی او بیګناه د یوازی چی کوم واچوی کار په مهارت اصلی خپل د- څلورم
 دی کول مصادره منابع

 (نلری ساری کی نړۍ په چی دی کی الس په نظامیانو د کاروبار صادیتاق ستر ټولو تر پاکستان د هم اوس)
 دیش بنګله د یی مثالونه ژوندی چی ده کړی خپله الر څلورمه مودی ډیری له شمنتلاستاب چی دی دا حقیقت يریخ تا 
 د او کول بیکوره جبری ، جنوسایډ روان بلوڅو او پښتنو د وژل، ایزه ډله روشنفکرانو او تعلیمیافته لکهاو په
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 د نه قدرت نظامی ټول خپل د چی دی انتظار په بهانی یوی د یواځی نظامیان دی، رانولو وا چورچپاول ملکیتونو
 .واخلی کار کی وژلو په بلوڅو او پښتنو

  
-۴* 
 لمړی د  او وو، نه موجود الفاظ افغانستان د او افغان  د کی کتابونو نصاب درسی ټول په ښونځیو د مهاجرینو افغان د

  پروژی  ددی ؤ،  شوی ښودل  ته ماشومانو شکالو ا په چړو او بمونو  السی ټوپکونو،  د تفریق او جمع حساب د ټولګی
 کنفراس یو کی پوهنتون دغه زه کی کال ۱۹۹۶ په کیده، ورکول خوا له پوهنتون د نبراسکا  دامریکی مصرف

  د  یوځای می سره لیک یو  د او  وښودل ته  مسؤلینو پوهنتون  د  او ګډونکو  دغونډی  هلته کتابونه دا ما . شوم دعوت ته
 نړیوالی ستری د ستاسو دا چی وسپارل، ؤ مسئول دیپارتمنت د افغانستان د چی ته ګوټییر ټام او رئیس پوهنتون

 بیا او پیژنی هن و ځان چی شی واخیستل هویت ملی تری اول چی ده پاره د ماشومانو د زمونږ تحفه موسسی علمی
 .شی درکړای جایزه نوبل د ړولووج نصاب داسی په باید ته تاسی کړی، زده جنګ ځای هپ سواد د
  
-۵* 

  د  نه  هیوادونو اسالمی د عرب سعودی  ،وش  شروع جنګ عراق د چی کله: قول په دوست سیاستمدار یو د پښتونخوا
 تعداد زیات  هیوادو  ټولو  تر  پاکستان  چی  وکړه غوښتنه  لیږلو  د  عسکرو  د  ته  ملک  دغه پاره د  ساتنی  د  شریفین  حرمین
 کسان ۳۰۰ هم  مشر حکومت وطن جال پیښور د  مجاهدینو د  مجددی هللا صبغت حضرت ) ولیږل عسکر

  نه  سعودی  د  کی  وخت  پدی  کوو،  یی  انتظار  قوماندی د  پرواز  د  او  وو  ناست  کی  طیارو  په  عسکر پاکستانی (ورولیږل
 راتګ د عسکرو مذهب شیعه د چی شوی غوښتنه تری چی وریسد ته استبلیمنت پیغام ضروری ډیر او عاجل یو

  او  ونیول نه  غوږ د یو  یوپه  یی عسکر شیعه  ټول او وختل ته طیارو افسران تناستبلشم د. وکړی مخنیوی جدی
  دوه  په استبلیشمنت نظامی کار دی . شول ولیږل ته سعودی  عسکر مذهبه سنی یواځی او کړل تهراکښ نه طیارو د

 د چی اړخ مذهبی سنی استبلیمنت د. نشی جوړ به کی عمر په چی کړ جدا داسی پاره د تل د برخو مخالفو مذهبی
 دوکتورین د( ایښودونکی  بنسټ   ینالمسلم  اخوان  د  قاری  نیم  د دهندوستان) مودودی  موالنا   د  سم   سره  جوړیدو د  پاکستان

  مذهب   شیعه  د  استبلیشمنت  د  حادثی  دغی ؤ،  روان  موازی  سره  پاکستان  افواج  د  کار جوړولو  ملیشه  افراطی  د  اساس  په
 پیمانه پراخه په اکمالول پټه په  دیپوګانونه فوجی د او جوړول ملیشه افراطی شیعه د او کړ بدل نفرت په مخالفت اړخ

 ترورستی پاره د وخت ډیر د خانو تکیه او مساجدو په کی پاکستان ټول او الهور یی جهنتی چی شول، شروع
 نه پاکستان د اختالفات سنی او شیعه . کیدل ترور خواو  دواړو د  کسان لسهاو به هفته هره چی وی روانی حملی

  ګډون  په  صحابه  سپاه  پنجابی  او  وهابیان  عربی پاسدارن،  سپاه ایرانی  مذهبه   شیعه  افراطی  او  شول  صادر  ته افغانستان
 او څیړنه ژوره ځانته چی کوم کړ، جوړ ریکارد نړیوال سرغړونی د  حقوقو بشری د چی و جنګ ۱۹۹۲ د دکابل
 .غواړی تحقیق

  
-۶* 

  کی  فیصدۍ  قومونوپه  د  افغانستان  د  کی  احسائیه نړیواله په ملکونو د  کی  اخیره  په ۱۹۹۲ د  ورارت  خارجه  د دامریکا 
 ذکر منبع چی ددی بی ؤ، ښولی زیات دم یو شمار قوم تاجکو د او وو ښودلی کم یی پښتانه چی شو نشر تغیر لوی د

 تفصیل  چی  کړی  تحقیقات  ځیرکیار  داکتر  پروفیسر  د رابطه دی په. ؤ ابتکار حکمت  د  اسالمی  جمیت  د  چی  کوم کړی،
 هزاره  د غیر  )ته قومونو  اقلیت  نورو تنواوپښ  اکثره  حکومت  دغه  د همداشان. شی  وړاندی  کی  وخت مناصب  په  یی به

  تشکیالتو   د  اولسوالیو  او  والیتونو  نوو  د سره یی  اسناد موجود  چی  شوی  لیکل  تاجک  قوم   کی  تذکرو  شوی صادر( قوم
 غواړی څیړنه ځانته چی دی مسائیل مهم هغه مخالفت جدی سره تذکرو برقی د او زیاتیدو د
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