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 سره مخه ښه چوکۍ په ارګ کې وروستۍ شپه او د
 
 
  د   یېکابل په ارګ کې    م ځواکمن سړی چې د هوروسته دوڅخه  اخوند    مالمحمد عمرد  تحریک کې    طالبانو په  د

 سره په جګړه اخته ربانی به زیات وخت د   ناروغۍ  ستوني د  رباني وه. د  محمد  حکومت مشري کوله مال  طالبانو د
  ، فساد وایه  جګړې په جبهه کې جنګیده چې ده ورته شر او  هغه شریک حکومت سره د  ملیشو د  پخوانیو مجاهدینو او

  نو د ،ه لږ را وزګارشوړې څخجګ  طالب رباني چې به د  افغانستان اسالمي جمهوریت باله.  د  ونهخپل ځان هغویخو 
  ملګرو په مشوره مو وپتیله چې د  افغان اطالعاتي مرکز د  په پیښور کې د  سر ورښکاره کړ.  یېکابل ارګ ته به  

 طالبانو د  راپور کې د  په دېو.  کړچمتو  افغانستان په حاالتو یو ښه راپور    ورخمه( دته تر  څخاسالم کال    )هرات د
څو    مشر مال محمد رباني سره مرکې ځکه اړینې وي چې د  حکومت د  د  هغوی  د   مشر مال محمد عمراخوند او

 ه. طالبانو حکومت چلپد نور هیواد د ره پرته پڅخمو ځانګړو سی 
طالبانو   هلته د  .کلتور ریاست ته ورغلم  اطالعاتو او  طالبانو د  کې د  ارندهپه ک  چې  کال لومړنۍ اونۍ وه   (۱۹۹۹)  د
ه مو  څخ  دوی  دو.  ین ناست وئسیدمحمد حقاني اوعبدالحی مطم  اطالعاتو اوکلتور وزیرامیرخان متقي،  خپل وخت د  د

سید محمد حقاني راته   مال محمد رباني اخوند سره دوه بیلې بیلې مرکې وکړو. اخوند او مالعمر غوښتنه وکړه چې د
، وه  وار  ته د هغه تللو  جبهېګړې  ، ځکه چې د ججبهې ته تللیګړې  ج  صاحب ارزګان کې د  وویل سمه ده مشرمال

ه څخدوبۍ  معاون صاحب ناروغه وه نن د مالور سره به وګورئ. هللا به خیر کړي  نو   چې په خیر راستون شو کله
ه لږ وروسته څخ لمانځه    ماښام د  د   احوال درکړو.بیا تاسې ته  مونږ به    وا  غوښتنه ورسره شریکوو  راغلی ستاسو دا 

او راته یې و یل    سره وکړ  مصلحت مو ور  ی.ار په پوځي چوڼۍ کې دهدنک  رباني د  مال محمد  چې  یلو  راته و  یې
څلور  و.  ه برخمن شوڅخثواب  له  پوښتنې  ناروغۍ د    د  یېمونږ به    راځئ چې ورشو ته به ورسره مرکه وکړې او

 او  ې. خپله هم راسره ډیرې پوښتنې ووروان شو ار عسکري لښکرکوټ ته ورندهک  واړه په یوه غبرګه ډاټسنه کې د
درد    ستونی د  هغه په رښتیا د.  شوم  وخت کې ورته ځیر  روغبړ  د  .هم ډول ډول سوالونه درلودل  ملګرو مو  نورو

ې. د حال احوال خبرې ال نه وې ختمې شوې چې دوه کاسو ښوروا کې ماته شوې ساده ډوډۍ په لسره غیږې ایست
  هغه د  یو د  رباني او  څلور مونږ یو مال محمد  و.شوچاپیر    ه راڅخ  مونږ شپږ کسان ور  .ښودل شوهکېدسترخوان  

او ور امیرخان متقي ته ور وکاته    ،ه څو دقیقې تیرې شوې وې چې مال محمد ربانيڅخ ډوډې    د  دروازې پیره دار.
د راوړلو  لږ میوې او انارو    ملګرو ته د  تاسو خپل کارونه. خواو  و ویل متقي صاحب مونږ به مرکه وکړو  ته یې  

 . یاستووا
ې یلود بهرني سیاست،  کومت  د حنیولې بیا  څخه  جغرافیوي ستونزو    افغانستان د  مرکه کې د  په دېدې چې  له  سره  

نیولو یوه لنډه برخه    کابل د   د  یېخو دلته    ، وایه  لو پورې هر سوال ته نوموړی ځواب وئنورو اړوندو مس  جرګې او
   څه ورته والی لري. یو سره او حالت وخت اوسني ځکه را اخلو چې دې 

  حال احوال اخسته چې د   ژوبلو طالبانو  کې مو د   جالل اباد  ویل:  یوه برخه کې مال محمد رباني داسې ود مرکې په  
ه په  څخلیکو    د  ړېګ ج   حکومتي قواوې د: »پیغام راغی  قومندان دا  جبهې د   کابل د  ه د څخ مرکز    مخابرې د  کابل د

ه  ځکابل په ختی  د   ،زوال په حال کې دی  حکومت د  ،ږيکېطالبانو سره یوځاي    عسکر  ډیرمجاهدین او  ،تګ کوي  شا
 ؟ «انګیرئ څه وکړو ننوتلو مسئله جدي و طالبانو د ته د کوه صافي له لورې ښار جبهه کې د

  ئ، لرغرض پرې مه    ، نوه څوک وځيڅخ ښار    که چیري د   خو   ،ننوتلو اجازه اوس نشته  ښار ته د »  مال محمد رباني:
   :یاستوا مشرانو ته وحکومتي  قتال مخ ونیسئ اوو قتل  د
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 تلې یا میزان پنځم مازیګر  د
ضرور به سالمي  او  لري  ه  مقابلې زور ن طالبانو ته پته وه چې حکومت دراګرځیدلو  شوو  چاپیره  ګرد  څخه  کابل   د

چې ځنې   ه اندیښمن ووڅخکال وسله والو ګډوډیو ته په پام طالبا ن له دې    ۱۹۹۲  لو دډ  مجاهدینو د  خو د  ،ږيکې
طالب    له همدې امله مو.  ترپ جنګ ته الس واچوياو  خرپ    چورتاالن په منظور د  هم د   ي کړۍ به بیایملیشه  

:  چېاست  وای  حکومت مشرانو ته و  د  کوئ اوه  ه چې هرڅوک وځي غرض پرې مڅخ   ښار  ویل: د  قوماندانانو ته و
 . «مو په ارګ کې وروستۍ شپې دي دا»

 همدا اوس مونږ چیرته یوو؟ 
 به هم ناخبري یا   دا   خو،  پرتله کړوکابل سره    ۱۹۹۲ او  ۱۹۹۱ به بې انصافي وي چې ځنې برخو کې ننی کابل د  دا

کله    هم هغو شپو ورځو سره بې توله پاتې شي.  کال د  ۱۹۹۲  کابل دا ورځې شپې د  کال د   ۲۰۲۱  سطحي وي چې د 
 . روان وهپر لور نجیب حکومت سقوط  چې د

نظامي    مجا هدینو د  د  همدغه شان بهرنۍ انزوا حکومتي ګډوډۍ او  نجیب حکومت د  کلونو کې د  ۱۹۹۲او   ۱۹۹۱
عمل   نجیب نظر او  د  کابل اوسنی حکومت غیږ په غیږ دی.  کومې سره چې د  د  ،  ګریوان وه  او  کالبندۍ سره الس

لوڅو پوڅو په غیږه کې روزل شوی سړی وه. ده خپله    التو اوکېایدیالوژۍ تش  هغه دتر څنګ  دې    مګر د  دیخپل  
  . یته روان د  کوم خوا  عمومي حاالتو بهیر  وه چې د ه معلومدا خبره  ه هغه ته  ،  رلودد تحلیل    تجربه او  سیاسي پوهه،

 .ښودهکېبینین سیون پالن ته غاړه  ې دیپه دوو ډیرو مهمو علتونو  نو
 ه پرته بل نسبي بهتر اوعملي پالن نشته څخدې  نجیب پوهیده چې دې حاالتو کې د لومړی

نظامي   ګوند او  توپان دواړو زور معلوم وه هر علت چې وه خو نوموړی دننه په دولت،  خپل توان او  نجیب ته د   م:هدو
یس  ئاچول شوي افغانستان جمهور ر  کې د دې ډول حاالتوه  م چې پهغو واکونو نه بې برخې شوی وه کو  برخو کې د

دی پرې   وه چې کودتا پرې مخکې شوي وه او  نجیب خطا دا  د  .وګوندي مشر ته لومړني حیاتي ضرورتونه و  او
 .وروسته پوه شو
سقوط    نجیب د  پرونی ارګ سره زیات ورته والی لري. د  پرونی کابل او  ننی ارګ له همدې اړخه د  اوسنی کابل او

ې نجیب ته یسیاست رسۍ په السو کې ونیوې بیا    جګړې دیپلوماسۍ اوکړۍ لومړی د  یوې  وړاندې  ه  څخاعالن    د
نبي  نجیب، ته هره شیبه د ارګ دا روانه ننۍ ډرامه را  کابل د چې د خدای پاک شاهد حال دی  کړه. سیاسې وژنه ور

 .ويیاد تیره لوبه را شاه مسعودقوماندان احمد  مومین او ،لکېو ،دوستم ،عظیمي

 

 زمونږ بدنصيبه ملت  ټيکه دارانو جګړه او د
 

  ، تهران  ،ډهلي  ،ممثالن په اسالم اباد  اقتدار   ژورنالیستانو ته به پته وي چې کابل کې د  افغانانو او  ډیروچې  باور لرو  
  پراخې سیمې د   قراردادیان دي چې زمونږ دالو شرکتونو داخلي  یوهغو سترو نړ  تاشکند کې د   دوبۍ او  ،دوشنبه باکو

ن افغانستان شا ته  کېمس   له اووزبې  ې دیجګړه  تر ولکې راوستلو    ټکېستر مصرفي مار  اسیا د  د  قدرتي شتمنیو او
ملتونه که    دا   . ګټو ټکر زمونږ جګړه ده  هغو د   د   زمونږ سوله اوپخالینه  هغو دولتونو    په دې جګړه کې د  . ده  تړلې

خپل جنګ زمونږ   هغوی  ، څه خپلواک دولتونه لرياو یو  ه برخمن  څخنسبي مالتړ    ولس د   د  خوغټ    واړه دي یا
جګړې    د   هغوی   نو په خپله خاوره کې د  ، ه بې برخې شوي یوڅخ دې ملي سیاسې قوت    مونږ چې د   خاوره کې کوي او 

را ته په دې خوا چې حکومتونه    ه راڅخنیمې پیړۍ    دا د چې    دا دهبدمرغي    پیسې غواړو.  ه وسلې اوڅخهغو    لپاره د
  زمونږ ځنې لوستي کسان د  .په سیاسي کلتور بدلیږي  نومونه مونږ پرې ږدو ورځ په ورځ زمونږ  اووي  پردي جوړ

مصرف کړي په داسې دولت جوړونه    یېنیمګړې سیاسي تحلیل په وجه خپل وخت یا انرژي چې باید په ملت جوړونه  
  او   ملې  مشر جوړیدل زمونږ د  هغه د  د  دولت او  په افغانستان کې د.  شتهکوم چې مونږ سره اختیار ن  لګوي د  یې

د زمونږ  انډول  پر  غوښتنو  وجود  بشري  شوې  جغرافیوي  تړل  ډیر  سره  موقعیت  جیوستراتیژیک  د   .یا    متاسفانه 
بې   وبیواکه دولت ا  ه وروسته دڅخجوړیدو    لنډي بوچي افغانستان د  ته د  سلطنت یا پردیو لوبو  عبدالرحمان خان د

  د   دی.  اصلونو ته تاوان رسولی  افغانستان د ملي خپلواکې غوښتونکو مبارزو بنسټیزو  برخې ملت تر منځ تضاد د
دې   شوروي اتحاد یرغل کې پرې کړ او د  مو د. بل ځل  عبدالرحمان سلطنت ته ورکړ  ځل د  زیان قیمت مو یو  ېهمد

اجاره شوو    هغو  او  کسانو  ګوتو په شمار خاصو  جهادي ډلو د  د   پرچم او  - خلق    د .  روانه ده ر  بلې لښکرکشۍ بیه را 
هیڅ یوه افغان په دې وطن نه پرونۍ خونریزي   ه پرته چې خپل کور کې له پردۍ ملکۍ نه خوند اخلي دڅخ  څیرو

  ۲۰۰۱  ه پپل شوې جګړه دڅخډسمبر  د   ۱۹۷۹  اپریل د  کال د  ۱۹۷۸  ننۍ سرکوزي. په افغانستان کې د  لوریده او نه دا
منطقي وي    ځای چې عیني او  ردې پ  د  پخالینهدا    .ته داخله شوهپخالینې  اجنبي لورو نسبي  ښکیلو    کال اکتوبرکې د

ښکیلو   ه وروسته افغانستان کې دبرید څخ  د  طالبانو رژیم ړنګ شو او  د  ،  په افغاني خاوره حمله وشوه  .جبري وه
  عملي کولو لپاره حکومت جوړ   هغې د  ه شوه او وروسته دګټو انډول ساتلو ته لومړی نقشه برابر  دولتونو د  بهرنیو

 .شو
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  . للاساس منځ ته راغ   ر جهاني انډول پ  همدغه منطقوي او  مشران د   کال جوړشوی حکومت او  ۲۰۰۱  په بن کې د 
مګر دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوی    ، نې مسئلې ته دومره پام نه کاوهمواز  ه دله پیل څخدغې حلقې  
داسې مقابله چې هغه    .جهاني مقابلې په مورچې بدالوه  یوه جهاني قدرت لپاره د  موازنې پر ځای کابل د  حکومت د
نه غوښتل چې افغانستان   ناټو  خو،  په عواملو نه پوهیږو  یې  مونږ  ديڅه چې    هرنورو منله نه.    نه و او  ورته تیار

ه  څخ ټولو    ټولنې د  یې دی  ظاهرشاه په ځا  نو د  ،یا و  یېکه زړه    شي او  ځواک او واک څښتن دولت جوړ  کې د
مبالغې ټولې پولې   د کاذبو شخصیتونو په تبلیغ د  یې  ناټوچې    يکداسې نوم ور  .اوهښنکې په تخت نه    کېپکمزوري نوم  

هغه    اقتصادي کاروان او  د  ،منطقوي پرمختګ  حکومت د  یعیني ارزونې له مخې په کابل کې جوړشو  د.  ونړوي
انډول   د څخ سیاسي  چې  کوم  دی  پاتې  وروسته  ډیر  د   ه  او،  جیوپولټپک  افغانستان  جیوستراتیژیک    جیواکونومیک 

ټاکونکې   ه ډیره لویه پراخه اوڅخهغې جګړې    شوې اقتصادي جګړه د  پیلننۍ اسیا کې  په  .  موقعیت زماني غوښتنه ده
په   سولې او ،زیرمو ،الرو یزوسوداګر جنګ د دا .کارتوس غواړي ه ټوپک اوڅخنړې  کومې لپاره چې کابل د ده د

افغانستان کې نسبي  اړتیا پر بنسټ    موقعیت او وخت د  جنګ دی. د  ،وپلوره  یېقیمته    او  ارزانه واخلهټولیزه توګه  
جهاني   منطقوي او  جګړې د  افغانستان د  د   ،تضادونو انډول وساتل شي  هغه دولت چې د   ،مه وار دولتذفعال    سوله او

ضرورت ښکاریده څنګه    هکال کې چې دا اوسنی جوړښت ورت  ۲۰۰۱شریکانو همهغه شان غوښتنه جوړه شوې لکه  
 ؟  ويجوړ یېله چا به  ؟ اوويجوړ یې؟ په چابه ويجوړ یېبه 

 

 قت حکومت جوړښت ؤ نوي م  د غونډه او ه کې نوې کې په تر 
 

هغه مهم بدلون دی چې افغان حکومت او زیاتو    کېافغانستان په سیاسي جبهه    کنفرانس دجوړیدونکی  ه کې  کېپه تر
خبرې    ندههغه نوي حکومت په جوړولو پریک   افغانستان لپاره د  کنفرانس کې د  په دې  تصور نه کاوه.  یې  افغانانو

دې غونډې    دي.  کنفرانس په ادامه په کابل کې د جوړشوی اوسنی حکومت ځای به نیس  بن د  کال د  ۲۰۰۱  ږي چې د کې
 ږي چې افغان کشاله کې اغیزکېدولتونو په شتون کې رابلل    ییزوهغو سیمه    د  ملګرو ملتو او  ده چې د  بله ځانګړتیا دا

 .يلر
کابل    طالبانو او  کتنې اوبیا  سره    حکومت د  جوبایدن د  موافقه د قطر په    کال د   ۲۰۲۰  امریکا د   کنفرانس طالبانو سره د

  .ېوروسته په بیړنی ډول رابلل شو  څخهتازه لیک    وزیر انتوني بلینکن د  بهرنیو چارو د  امریکا د  حکومت ته د
  دې چې د له  سره  ده.  دا موضوع تر غور الندې نیولې  طالبانو هم    او  حکومتي اړخ ویلي چې غونډه کې ګډون کوي

لینکن په خط کې نه ب  معلومه مګر د   نه ده  اجنډاءاوسه    ترچې ال    وایي په اړوند حکومتي لورې    اجنډاء  کنفرانس د
موضوع ده   جال  هم معلوم کړي وي. دا  یېنیټه حتا امکان لري برخه وال    بلکې ځای،  ې،په ګوتو شو  اجنډاءیواځې  

یرغل   ه وروسته دڅخیرغل   د  ناټو  کنفرانس چې په افغانستان د  ۲۰۰۱  بن د  که د!  انس ښه دی یا ښه نه دیچې کنفر
  غه پر ه  انقرې کنفرانس خو به د   چا له نظره ښه وه نو د  ادامې په خاطر د  جنګ د  تپلی حکومت اواو  مل    سره د

 تثبیت او  استقالل د  هیواد د  وتلو، د  دبهرنیو ځواکونو    د   څخه  افغانستان  تاریخي وي چې دا د  انډول ځکه بهتر او
 غونډې په استقاللیت، ګډونوالو،   ناستې ښه والی د  انقرې د  پاتې دې نه وي چې د.  جوړیږي  موخهتامین په    سولې د

تګ دروند کار ورسپارل  اته ر   منځ  سولې د   هغه حکومت په جوړولو پورې تړلی چې افغانستان کې د  د  پریکړو او
نګه  رڅ  ، نو لکهپای لپاره یو بنسټ اړین وي  هښ  پیل او  هر ډول خبرو د   سولې د   کچه دلوړه    په عمومي او  ږي.کې

غونډو   انقرې داو  مسکو    ه معلومیږي، دڅخلیک    وزیر دبهرنیو چارو    امریکا د  د  دوحې موافقه کې ویل شوي،  چې د
  ي طالبانو سره خبرو کې حکومتي پالو   د  ې لپاره جوړیږي اویتقو  موافقې د  د  دوحې  دواړه ناستې د   وایيکوربانه چې  

قت حکومت  ؤنوي یا م  د  کېموافقې په سیوري    قطر د  ې ناسته به دکېتر  نو د  ،ويبنسټ  هم منلې چې همدا موافقه به  
  ۲۰  ګاونډي دولتونه ولې د   او  ناټو،  امریکا  ې چېپورته شو  را  پوښتنه  خلکو سره دا د اقدام کوي.  جوړښت ته پام او

 ته راوړي؟  منځبله  یېپر ځای  جوړه کړې اداره رخصتوي او بهپاسه  تاوانونو د جګړې او ، کاله مداخلې
په سیاسي تاریخ کې د هغې سترې بدنامې    ند افغانستا  امریکا په پوځي او  جوبایډن حکومت د  دچې  داسې ښکاري  

 .ملیونه خلک یرغمل وساتل شول( ۳۰افغانستان )  کاله ورته د (۲۰) ټیکې دوسیه تړي چې
د   د تاریخ کې تر  افغانستان جنګ  اوږود  امریکا په پوځي  او  او  ناکاره  ،ټولو  پ  د   رټلی جنګ  وسیله  ه  دې جګړې 

افغانستان  چې د هګر حکومت و معامله وا  فاسد ،غلزیات ټولو  رافغاني تاریخ ت حکومت د یافغانستان کې جوړ شو
 د  یېچې ملت ته    لوران کړ هم  اجتماعي سرحدونه    اخالقې او  ،کلتوري  ،هغه سیاسې  یې  ړنګولو په څیر  پولو د  د

پړاو کې مظلوم   په دې  .چوکاټونه جوړول  مسئولیت اصلونه او  اجتماعي جوړښت او  د  یېملي هویت او دولت ته  
ټ  کې مجبوریت په مار   دلورې  مې مافیا له  کحا  جګړه مارانو او  د  وپورې تړلي و  ېسیم  په هر قوم یا  هغویافغانان که  

ټولنې    اخستل داو  رل  ه ډول پلومرییانو پ  کې دمنډهي  فساد په    حکومت د  کړۍ د  يمافیای  خپله جګړه مار سره د  او
رساوه  دونکی زیان وکېتنې ته نه جبران  هغه تاریخي وطن تاریخ او سیسې د دغې خبیثې دو. سیاسي کلتور جوړ ش

دولت   کوم معنوي باورونه چې زمونږ ملت ته د ده.کېامپراطورۍ هیواد بلل  انو دکېهوت ابدالیانو او ،غزنویانو  چې د
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 4تر 4 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

 

 ،داګریووس  حکومت په زور  یې دی  ځا  او  له یووړل شومنځپه پوره بیباکۍ له    وپه سټه کې سیاسي ملي میراث پاتې و
حکومت په جامه کې  بي ډله دیکتر معجوني په زور یوه  پیسو خپلو وسلو او د ناټو .ونیوهه ګریو معامل او ه داریوټیک 

 .پوځي او اقتصادي ښکار ورشو جوړه کړه سیاسي،  ددلې بي کېهغې تر د یېپه خپله غیږ کې وساتله او افغان ولس 
بل فصل    یېپه عوض    او  ويزړه په وینو ککړه پاڼه اړ  تاریخ دا  ټاکونکی بهرنۍ اړخ داوس معلومیږي چې همدا  

حکومت    مؤقتچې افغانان څه ډول    دا  .حکومت جوړښت وي  مؤقت  دې حکومت په ځای د  فصل به د  دا  .پیلیږي
  مونږ ته دا  ده چېتنه دا  ښپومیز په سر    مګر دمګړۍ د ،  ملي قوت ته اړتیا لري  هغه یوه ملي غوښتنه ده او  ،غواړي
  ؟ويجوړ  یېڅنګه  او وي؟ جوړ یې له چا وي؟حکومت څوک جوړ مؤقت

 دولتونه بهرني ښکیل  :۱
 طالبان  :۲
 کنفرانس شریکوال بن د د ۳:
 

 اړخبهرنی  :لومړی
 
  و   یېجاري او  نه دهبس  وایيورته  یېکابلي شریکان  خو  ،مرکزي لوبغاړي په توګه لوبه بس کوي اوس امریکا د 

نوو   د   پیل او  نوې لوبې د  ختمیدو یا د  لوبې د   د   شوه هماغه ټول پروني حشرګړي راغونډ کړي او  امریکا اړ  .ساته
قطر    د  حکومت بې برخې کول او  کابل د  څخه د   خبرو  د   سره مخامخ خبرې،  طالبانو  د   .دو لټه وکړيکې  پیدا  لوبغاړو د

  پای اعالن ته ګامونه ور  حکومت جوړیدل د  مؤقت  د   ترتیبات وو اوختمیدو یا بدلیدو    لوبې د   د السلیک  موافقې    د
  سه کې د کېبن په    هغو ټولو بهرنیو شریکانو ګټو ته پام شوی چې د   امریکا په شمول د   کې د بهیر    په دې   .اخستل دي 

سوداګري ده    اسیا زیرمې او  له دئي یاران به ځکه پریښودل شوي وي چې راتلونکې مسیاروپاو.  امریکا سره روان و
 . تضاد سره اړه لري ګټود بیا د دا او
 

 ن طالبا :دوهم
 
حکومت   مؤقت  طالبانو هیڅکله د  . لوبې لپاره مهم دي  ځونه دیژدي درطالبانو او امریکا نوي ن  د  بریده  اټکل تر   د 

حکومت سره   مؤقتداسې    عملي کولو لپاره به د  موافقې د  قطر د   که زور پرې راشې د  خوی،  دی کړه  پلویتوب ن
  افغانانو څخه جوړشوی وي.  کېمسل  مستقلو اسالمي ملي او  کم کړي چې خپله پکې نه وي خو هغه د  مخالفت را

 . رسیږي  ام په اړوند نتیجې ته وظنراتلونکي    د  اوربند او  ،کم  اور  خبرو،   همدې حکومت سره د  امکان لري طالبان به د
 .ره ګرانه دهالبته افغاني روانه لوبه کې غوڅه او وروستۍ خب

 
 حکومت بن برخه وال او ددریم: 

 
له    .ديه  خودکشۍ نه کم ن  ته د  مو کړیو کحا  ته د بې هوشۍ او  ضه شریکوالوابن نار  حکومت جوړیدل د  مؤقت  د

پورې اړه لري چې    په دې  دا.  پورته کړي  حکومت کې قدرت به ناندرۍ را  مؤقت  مخالفت او  یدو  د   همدې امله
افغانستان په سوله   که د  ه پښې وباسي اوڅخکشالې    د  فقط    یاآ  شا ودریږي.  دې نوي پالن تر  امریکا په کومه کچه د

افقې  ؤمنلو یا م م کې دهدو مخالفت او مضبوط پیوند لرونکو ته د صورت کې به خپلولومړي  په  .کې هم برخه اخلي
پایه   سیاسي ژوند په خاطر تر  ځان د  هم کولی شي چې د  دا  ه ډلهمکته په پام حاافغانستان موقعیت    د.  سپارښتنه وکړي
به ستراتیژیک   کار  مګر دا  ،نورو پیوندونو څښتنان هم شته  د سربیره  ه  څخمریکا  ا  کې د  یدوه  ځکه پ  ،مخالفت وکړي

طالبانو    امریکا او  دومره حساس وخت کې د ه  شي چې پچمتو نه  لري ځکه هیڅ یو دولت به په اسانه دې ته  ه  ن  اړخ و
 .ويښکیلې ملګرو ملتو پښې هم پکې  اچوي چې دسره په هغه مخالفه جبهه کې ځان و

 
مخالفت سره سره    رژیم د  يخپل پلو  امریکا په سیګون کې د  ه.تنام کې هم راغل یکال کې و  ۱۹۷۳سه  کې  همداسې یو

ویتنام    د  .باندې وساتل شو  ه دڅخخبرو    وانتیو حکومت د  په سیګون کې د  .کړېپیل  هوچي من سره خبرې    دلومړی  
امریکا   د  خبرو مخالفت هم کاوه او  سولې د  وانتیو رژیم د  په سر د  پنځه کاله سر  .کړو  سولې خبرو پنځه کاله دوام    د

پاریس تاریخي تړون السلیک    فرانسې پالزمیینه پاریس کې د  کله چې د  خو  ،  ترالسه کولېپیسې هم    وسلې او  یېه  څخ
 هوچي من په ژبه د  د  وطني ضد او  وانتیو په اصطالح د  وانتیو حکومت په حقیقت کې د  په سیګون کې دنو  شو  

 .شومرحمت ته وسپارل  چریکانو قوماندان جنرال جیاب د ازادۍ بښونکې جبهې د  ویتنام د
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