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 ۰۹/۰۳/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 کینې خو له افغان سره نهبه طالب چکر باز شو؛ له هر چا سره 
 

اوس طالب هغه پخوانی د غرونو ببر سری طالب نه دی، 
اوس تور رانجه، اوږده توره لنګۍ او اوږده کالي نه آغوندي، 
اوس په ډاډسنو کې نه ګرځي، اوس طالب موډرن شوی، 
اوس په چکرو روږدی شوی، اوس طالب په غرونو نه 

بلکې د چکرو لپاره هاغه موټرې او وسایل کاروي  ګرځي
چې په نورو افغانانو یې د دې لپاره منع کول چې ګویا د 
کفري هیوادونو تولید دی، اوس طالب له اوږدو کالیو سره د 
غرونو د سفرونو پر ځای په پطلون او نیکټایې اغوستلو سره 
د دنیوي حورو د سیل لپاره په چین، مسکو او ایران کې 

ېلمستیاوې کوي. اوس طالب د جنتي شرابو او دوه اویا م
شرابو په نوش او په مسکو، « رجس»حورو هیلې د دنیا په 

پیکینګ او تهران کې په دیسکوتیک مرکزونو کې پوره کوي. خالصه دا چې طالب هوایې شوی او په چکرونو 
 خپور کړ.همدا تیره ورځ د طالب د نوي چکر خبر پاکستاني رسنیو  روږدی شوی دی.

 

د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي، د شېرمحمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو قطري پالوی د چین د 
حکومت په رسمي بلنه دې هیواد ته تللی دی. ورځپاڼې ویلي چې د طالبانو پالوی د دې لپاره پیکینګ ته تللی و چې 

باب له چینایي چارواکو سره سال مشوره وکړي. سرچینه زیاتوي، د افغانستان له حکومت سره د سولې د پروسې په 
ید کړ او ویې ویل، چین د یوه ستر نړیوال قدرت او په ئد طالبانو یوه مشر پیکینګ ته د خپل قطري پالوي سفر تا

ي، له افغانستان کې د رول لرونکي هیواد په توګه غواړي د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم او رغنده نقش ولر
 همدې کبله یې طالبان د خبرو لپاره وروبلل.

 

دا لومړی وار نه دی چې طالبان د چین د سفر موزې پر پښو کوي بلکې له ودې وړاندې هم د قطر دفتر پالوي د 
له مه نېټه د مال شېر عباس ستانکزي په مشرۍ چین ته سفر کړی دی.  ۱۸تیر میالدي کال د جوالی میاشتې په 

میالدي کال لومړیو کې یې هم دوه ځلي د چین چکرونه وهلي دي. همداراز مسکو کې هم  ۲۰۱۵هغې وړاندې په 
وسله والو طالبانو د چکر ښه ځای دی.  وسه والو طالبانو څو غونډې کړې دي، له چین او روسیې پرته ایران هم د

دفتر استازي تهران ته سفر مه په قطر کي د طالبانو د سیاسي ۱۸میالدي کال د می  ۲۰۱۵راپورونه وایې چې د 
 کړی دی.

 

یادو ټولو هیوادونو ته که هر ځل وسله والو طالبانو سفرونه کړي؛ موخه یې د افغان سولې سره مرسته یاده شوې 
طالبان اوس د  خو حقیقت دا دی چې طالبان سیاسي نانځکې دي او هر هیواد یې د خپلو سیاسي لوبو لپاره کاروي.

دسپاکونه جوړ شوي دي، مرداري خپله کوي او بیا السونه په طالبانو پاک کوي. خو د  لویو هیوادونو د السونو
افسوس ځای دا دی چې طالب خپل ځان ونه پیژانده، طالب هیڅکله خپل عقل سر ته رانه وستلو. طالب اوس دومره 

ه یې په یو میز کم شعوره او ضمیر یې مړ شوی دی چې د نړۍ هر کفري هیواد ته سفرونه کوي، له چارواکو سر
کینې او د خپل افغان ورور د وژنې پالنونه او نقشې ترې اخلي خو هیڅکله یې دا میړانه ونه ښوده چې له افغان 
حکومت سره مخامخ کینې او دواړه لوري خپلې غوښتنې او ستونزې مطرح کړي. کله چین، کله ایران، کله مسکو، 

ادونو سره د خبرو لپاره کینې خو له افغان حکومت سره نه کیني کله قرغیزستان، کله تاجکستان او کله عربو هیو
 ځکه د دوی په باور دلته ټول افغانان کافران او روسان او چینایان مسلمانان دي.

 

که څه هم چین په سیمه کې یو اقتصادي او نظامي قدرت دی او افغان حکومت په بهرني سیاست او افغان سوله کې 
دی خو په حقیقت کې چین دلته خپلې ملي ګټې تعقیبوي. غواړي افغانستان د خپلو  د چین همکارۍ ته خوشبینه
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سیاسي او اقتصادي سیاالنو د ځپلو د ډګر په توګه وکاروي. افغان حکومت باید د چین رول ته ډیر خوشبینه نه شي 
باید په خپل بهرني  افغان حکومت ځکه چین او دېته ورته نور هیوادونه د افغانستان او افغانانو غم نه خوري.

سیاست کې ډیر محتاط واوسي او محتاطانه ګام پورته کړي چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره وخت ضایع نه کړي او 
 قرباني نه شي.

 

مداراز چین او ایران غواړي له دې الرې په سیمه کې د امریکا مقابله وکړي او اوس روسیه هم ور ګډه شوې ده. ه
س په افغانستان کې د اسالمي دولت په نامه وسله واله ډله یا داعش ده، چې منځنۍ اسیا او د روسیې لویه اندېښنه او

بل ستر حقیقت دا دی  ځان ته یې ګواښ ګڼي او د دې ډلې د ځپنې لپاره غواړي چې له طالبانو سره الس یو کړي.
ې، ځکه طالبان سني مذهبه او چې د تهران او طالبانو اړیکې له پخوا راهیسې د مذهبي توپیر له امله ترینګلې و

ایراني حکومت د شیعه ګانو په الس کې دی. خو اوس چې ایران د طالبانو یارانه شروع کړې ده نو باور دا دی چې 
 دې کړي دي.یږد تهران او طالبان اوس امریکا خپل شریک دښمن بولي او همدې ګډې موخې هغوی یو بل ته ن
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