
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
                                                  ۲۰/۵۰/۲۰۲۱                        عثماني  بهیج ډاکتر

    

 ارامي او ټیکاو به څه ډول راځي؟ 
 

تاوان لید. د کابل له نیولو وروسته د حزب د روسانو له وتلو وروسته مجاهدینو سوله ونکړه، په سوله کې یې خپل  
اسالمي، جمیعت اسالمي، وحدت اسالمي، اتحاد اسالمي، حرکت اسالمي، جنبش اسالمي او ټرت و لغت اسالمي 
ترمنځ سلګونه ځله جرګې او مرکې وشوې خو سوله رانغله او دوی یوې موافقې ته ونه رسېدل. ټولو اسالمي حکومت 

 .سالمي حکومت څه خېل ويغوښت خو نه پوهېدل چې ا
 

د طالبانو له راتګ وروسته د نظار شورا، د همغږۍ شورا د جنبش ګوند او نورو ډېر ځله په بېالبېلو هېوادونو کې  
  .له طالبانو سره د سولې لپاره جرګې وکړې خو جګړه پای ته ونه رسېده او سوله ونشوه

 

کال را په دېخوا له طالبانو سره د سولې هڅې کېږي خو نتیجه نلري. زه ډاډمن یم چې دا سوله هم نه کېږي    ۲۰۰۷له  
  .او نه طالب ستړی او ختمېږي

طالب اسالمي حکومت غواړي خو نه پوهېږي چې اسالمي حکومت څه ډول وي او څه ډول کېږي. دوی د ډار او  
شرایطو کې د هغې تجربې تکرار ناشونی دی. خلک ژوند، زدکړې،    ترهې د حکومت یوه تجربه لري چې په اوسنیو

هوساینه، روغتیایي سیسټم، سوداګري، د وینا خپلواکي او فردي آزادي غواړي خو د طالب په واړه او تنگ لیدلوري  
  کې دغسې څیزونو ته ځای نشته. د طالب بودن له جګړې، ډار او بدامنۍ سره غوټه دی. که امن راشي خلک به یې 

 .مخونو ته الړې ورتو کوي، هغسې چې نن له پخوانیو مجاهدینو سره کېږي
 

 له دې حالت څخه تر ټولو ډېره ګټه څوک اخلي؟ 
 

پاکستان. هغه فقط دې ته خوشاله دی چې په افغانستان کې یو خپلواک او پیاوړی حکومت نه وي او که وي هم باید د 
مټ لکه اغېز الندې وي او د نورې نړۍ سره هېڅ ډول اړیکه ونلري، کټدوی تر بشپړ سیاسي، اقتصادي او نظامي  

 .د طالبانو د حکومت دوره
چې طالبان سوله نه کوي او پاکستان له دوښمنۍ الس نه اخلي نو څه باید وشي؟ ایا تر قیامته به دا جګړه همداسې  

 روانه وي؟ 
ر ولکې الندې کشمیر یوه ښه بېلګه ده. هلته هم  نه، دا جګړه باید ودرول شي خو څه ډول؟ موږ ته نږدې د هند ت

ترهگر او آزادي غوښتونکي جنګیالي چې د پاکستان د حکومت او پوځ رسمي او ډاګیز مالتړ یې کېږي همدغسې 
کړنې کوي لکه طالب یې چې په افغانستان کې کوي. هند او پاکستان د سولې لپاره سلګونه ځله په لوړه او ټیټه کچه 

دي خو پایله یې نه ده لرلې. مګر هند توانېدلی دی چې په کشمیر کې امن راولي او د ترهګرو ډلو   خبرې اترې کړې 
 .ټپلو لکۍ ورغوټه کړي

 .د هند حکومت د کشمیر د خوندیتابه لپاره درې کارونه کوي
 

  ي.پراخ استخباراتي فعالیت چې د ترهګرو هر پالن په نطفه کې خنثا کو لومړی:
 

 . استخباراتي مالوماتو پر بنسټ له زړسوي پرته پوځي اقدامد کره  دويم:
 

عامو وګړو ته د ژوند، زدکړو او کار و بار د اسانتیاوو برابرول چې ترهګریز سازمانونه ونشي کړای په    درېيم:
 .اسانۍ د خلکو له فقر او لوږې استفاده وکړي

الره نلرو. د سولې خبرو ته په تمه به  کارونو پرته بله حلکه غواړو دا وطن د تل لپاره امن شي موږ له دې درېیو  
 .راباندې ډېر ناوخته شي
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