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 ۰۶/۰۹/۲۰۲۰            اخترمحمد یوسفی
 

 مت د روغی جوړی خبریود طالبانو سره د افغان حک
 !ید سولی راوستل نه د

 

موږ دلته ی. لرلوی توپیر او واټن وجود ډیر د رښتنی سولی او د روغی جوړی د کړن الرو او ګډونوالو تر منځ 
 د توپیرونو پر مهمو ټکو باندی ترمنځسولی او د روغی جوړی  پدی لنډه لیکنی کښی د رښتنی، دوامداره او عادالنه

. دا چی د افغان حکومت او د طالبان و اوسنی خبرو ته د افغانستان د جمهور رئیس ډاکتر اشرف غنی او مړڼا اچو
پلویان د افغانستان او نړی د خلکو د  دهغوی کورنی او بهرنی ډلو د حکومت مشران، طالبان او« جهادی»نور د 

کامأل غلط دی. د افغانستان د جمهوری ریاست  ،اکراتو ته د سولی د مذاکراتو نوم ورکړیدیمذدی غلولو د پاره و
رحمت هللا نبیل چی په  .هم غلط دیدی ویلی « سوله»رحمت هللا نبیل هم ورته انحصاری ښاغلی پخوانی نوماند 

 ان پدیباید ځ رحمت هللا نبیل، د افغانستان د امنیتی چارو رئیس ؤ دوه واره او ،زده کړی کړیدی کښی یی پاکستان
پوه کړی چی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو خبری د سولی خبری نه دی، بلکی دا خبری د  خبره

 تر منځ د روغی جوړی خبری دی. « حکومت»طالبانو او افغان 
دی کوم چی د هغه پواسطه د یو هیواد ټول وګړی بیله ویری او توپیر  سوله هغه پراخ ملی، سیاسی او ټولنیز بهیر

. رښتنی سوله د خلکو د باوری شی یالڅخه په آزاده توګه خپل ژوند او کارو او بار ته په برابر ډول پر مخ وړ
 ړ استازید جګړی د دواړو خواؤ د منلو وباید د سولی د خبرو استازی  راځی. هواسط منځ تاستازو د منځکړیتوب پ

 څارنیسولی د د  کړی، اعالن اګډه اجند وخبرد اوربند او رسمأ  واړی خواوید جګړی دباید لومړی  ، تر ټولووی
ومت ډلو او حکپرته د کورنی سیاسی  ،نه وی بهرنیانو له الس وهنید ، څارنویان ولریبیطرفه  لپاره ملی او نړیوال

 سولی د دوام او باوری ساتنی لپارهراتلونکی د ی. وکړپریکړی  څخه د اساسی قانون په چوکاټ کښی ید مداخل
  ولری، نو د رښتنی سولی او عدالت د پلی کولو د بریالیتوب امکان شته. نتظمینو  باید هراړخیزځالنده

 

  
 .نشی راوستالی د طالبانو سره د افغان حکومت د استازو اوسنی د روغی جوړی خبری رښتنی سوله

 

یو او یا د څو ډلو تر منځ د اختالفاتو د لری کولو لپاره منځ ته راځی، چی ددی خبرو اصلی برخه روغه جوړه د 
یو  د واک ویش او د ډلو او حکومت تر منځ د خاصو غوښتنو د الس ته راوړنو لپاره سره او هدف یی د حکومت

 وکړه کوی چی دوی به نورخبری کوی، چی د دواړو خواؤ د خاصو غوښتنو د منلو په صورت کښی ه له بله سره
جګړه نه کوی. په روغه جوړه کښی یواځی محدود ډلی او حکومت د استازو تر منځ د خپلو د خاصو  یو د بله سره

غوښتنو په هکله پخپل منځ کښی پریکړی کوی. په روغه جوړه کښی دا تظمین وجود نه لری چی د محدود ډلو او 
 روغی طالبانو د حتمی ورسیږی. دا باید له هیره و نه باسو چی د سولی و پړاؤ تهملی حکومتونو پریکړي به د 

ویل سوله ملی  ، و دغو خبری تهڅخه توپیر لری سولی د کړن الرید ملی  سرهحکومت  خبری او افغان جوړی
  غلط دی.

 زیات ژوندی مثالونه ډیر حکومتونو د جوړولو ، د ګډهد روغی جوړیافغانستان د څلور لسیزو په جګړو کښی د 
د ، د جګړی جوړ کړی د قانونی ملی حکومتندی توانیدلی چی هم یی یو  حکومتونه څخه روغی جوړیدغو د  ،دی

ډلو « یجهاد»د بن د کنفرانس د پریکړو پر بنسټ د  غوراو بشپړ لوی مثال یی یوراولی.  سولیبریالی او اوربند 
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میالدی په اخرو  ۲۰۰1د د بهرنیانو په مرسته  تدا حکوم ګډ حکومت جوړیدل دی، چید لخوا په افغانستان کښی 
 میالدی کال د ۲۰۰1د  تر اوسه پوری دوام لری. نولس کاله د مخههم ، هغه حکومت یدیشو ورځو کښی جوړ
الو علمیاتو په ترځ کښی د شمالی ټلونظامی د امریکی او ناټو د  کښی د طالبانوحکومتو په میاشت اوکتوبر او نوامبر

 داسیحکومتونو څخه بل تر ډلو« جهادی»د  د افغانستان په ټول معاصر تاریخ کښی  پرځول شو.و را په مرسته
   ندی راغلی. منځ ته حکومتزیات فاسد 

 

   
 

، څو کاله د مخه د ګلبدین د پاکستان هم شتهه نور ژوندی او نژدی غوره ښه مثالونه وحکومتوند د روغی او جوړی 
 د اشرف غنی او عبدهللا عبدهللا تر منځ دوه ناکامه ګډ حکومتونه هم ،دیشویتړون  پلوه ډله او افغان حکومت ترمنځ

ی، د ډلوپر ګټو والړ دروغه . د روغی جوړی د ګډ حکومتونو لوی مشکل دادی چی جوړ شوی یو هم بریالی ندی
ګډ حکومتونو نه دا چی یواځی و سولی ته نه رسیږی، بلکه ډول  غهد .دی و ته ژمن نهملی ګټ و دا حکومتونه د هیواد

نه باندی نه پخالکیدونکی لوی خنډوو د رښتنی سولی د رسیدلو پر الرلپاره  شخصی ګټو خاص خپل رهبرانو د د ډلو
 . جوړ وی

 په ظاهرهن پلوه ډله ده چی یواځی دغولولو لپاره مثال یی د عبدهللا عبدهللا د هغه ایرایو ښکاره او د شرمه څخه ډک 
 وی. جوړه  او خنډونه خاندی او نور نو د سولی و الری ته توطیی

 

  
روغه جوړه د یو او یا څو ډلو لخوا د حکومت سره اختالفاتو د لری کولو لپاره منځ ته راځی، چی ددی خبرو اصلی 

سره او حکومت تر منځ د خاصو غوښتنو د الس ته راوړنو لپاره د حکومت د واک ویش او د ډلو  یی برخه او هدف
خبری کوی، چی د دواړو خواؤ د خاصو غوښتنو د منلو په صورت کښی دوی به نور جګړه نه کوی. په روغه جوړه 
کښی یواځی محدود ډلو او حکومت د استازو تر منځ د خپلو د خاصو غوښتنو په هکله پخپل منځ کښی پریکړی کوی. 

 غه جوړه کښی دا تظمین وجود نه لری چی د محدود ډلو او حکومتونو پریکړي و سولی پړاؤ ته حتمی ورسیږی په رو
افراطی ډلی او طالبان د پاکستان، ایران او اعرابو د بنسټ پالو ډلو په مرسته افغانستان د خپل « جهادی»افغانستان  د

انستان د سیاسی رهبری په چارو کښی حق نه لری. که ځان پلرنی مطلق میرث بولی. د افغانستان نور وګړی د افغ
 الس پوریته ډلو ته اړیکی ونه نلری، او وغواړی چی په افغانستان سیاسی هلو ځلو « جهادی»چیری یو افغان و 

او یا مړ  وی رهبر پخپله هم ژوندی« جهادی» چی وژلی کیږی. تر اوسهانو لخوا رهبر« جهادی»دکړی هرومرو 
الندنی د کمسایی چهرو و دانو ته د رهبری په توګه ټاکل شوی دی.  یزودده رهبر پر ځای « جهادی»وی، د هغه 

 وګوری چه یو له بله سره پیلی دی. 
 

        
 حقانی او زویمسعود     احمد  و مسعود احمد شاه     مال عمر  و مال یعقوب        صالوالین       برهان الدین       رسول سیاف      

    
        حسین محقق او محمد      ګلبدین او زوی      رشید او باتور دوستم      قسیم او دیب فهیم    
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رهبرانو ځای ناستی زامن هم د خپلو پالرونو پر ځای د هغو بهرنی « جهادی»جالبه خبره دادی کوم چی د دی 
دا ځای ناستی زامن هم هلته  سره کار کاوه، پالرونه یی هم د هغو استخباراتواستخباراتو سره اړیکی لری کوم چی 

  ایښودل لوی مخترع حامد کرزی دی. رهبرانو تاج« جهادی»کار کوی. د 
 

 
 پلخ په افغانستان کښی د زور له الریغواړی چی د پاکستان او ایران په مرسته  افراطی ډلی او طالبان« جهادی»
مرسته په  دوی دد ًخپل مزدورانو تر شا ځکه والړدی چی پاکستان او ایران  ولری. افراطی حکومتونه« مذهبی»

  .که وشی کوالی افغانستان وران او نابود کړی یلروقدرت کښی  په دولت افغانستانغواړی د 
Sunday, 13 January, 2002, 21:37 GMT  

 
 

The Taleban deny they are ready to hand over Mr bin Laden  
 ځای دی.  او اصلی ځاله د روزنیتروریستاتو  نړی د د په نړی کښی پاکستان او ایران

 پای
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