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 ۰۲1۱۱11۱۰۲         کلیوال جان سلطان انجنیر
 

  پاره د کولو سوله سره طالبانو د آیا»
 «؟شی چتیدلی او ګټه تجربو له نورو د

 

 راپور دیوه سی بی بی د چی لیکنه څیړنیزه صاحب کاظم استاد محقق پیاوړی د هیواد د می الندی سرلیک پورته د
 نه ،لوستله و کرته څو څو نیټه ۰1 په میاشتی د نومبر د کی پورتال پهآنالین  جرمن افغان د ،وه شوی تهیه اساس په

 که چی غوښتنه دا صاحب کاظم استاد د کی آخر په لیکنی د ،شوه ښکاره راته پوری زړه په ډیره داچی یواځی
 تأجر دی د ته ما «ولیکی کی کړکۍ په کولو وړاندی نظر د نظر خپل ؟ده چیری ستونزه نو وی منفی ځواب»

 .کړم شریک توګه دی په سره وطنوالو نورو او کاظم صاحب ډاکټر  استاد محترم نظر خپل چی راکړ
 را د ثبات او سولی د کی افغانستان په پوری حده یوه تر نه تجربو له نورو د! هو چی وایم و باید مخه د ټولو تر

 دوه ،هیوادونو دوه ،ولسونو دوه ،کورنیو دوه ،تنو دوه د چی پوهیږو ځکه ،شی چتیدلی او ګټه پاره د وستلو
 په حق ځان خوا هره چی کیږی ته منځ را وخت هغه جګړه بالخره او مخالفت منځ تر سیستمونو دوه او ایډیالوژیو

 خپل د او ثبوت د ادعا خپلی د مخالیفین دواړه دا. ښکاری ورته متجاوز او کونکی تیری لوری مقابل او بولی جانب
 ټینګارکوی پری وخته هغه تر او کوی وړاندی( ناسم که وی سم که) الیل د ځانګړی پاره د ښولو برحق طرف
 بری له عبارت چی ته هدف خپل وی چی وسیله هره په باسی زیار خواوی مخالفی دواړه دا. شی کوالی یی ترڅو

 هم دا خو. ګټی و میدان اصطالح په عوامو د او ورکړی ماتی ته لوری مقابل او ورسوی ځان دی څخه برالسۍ او
 ډیر بلکی دی نه کار سانآ داچی یواځی نه پاره د لوری یوی د کول السه تر بری مطلق د چی ده خبره څرګنده
 سره څخه جګړی ګرمی له حتی او مخالفت ګټی بی کونکی ستومانه او اوږد دا چی کله. دی هم ناشونی وختونه
 وخت همدا نو رسیدای شی نه ته هدف خپل سره دوام په جګړی جنګ او نښتي د چی وپوهیږی دی په او شی ستړی

 داسی یوه د او یادوی خبری جوړی روغی د توګه سری او احتیاط ډیر په کی وار لومړی په ډلی دواړه چی دی
 خواوی مخالفی دواړه ټوګه دی په او بولی را ته خبرو لوری مقابل وړوی ډاډ د ورته هغه چی ذریعه په منځګړی

 الزمی منظور په حل پوره د ستونزو د توګه اړخیزه هر په او ونیسی تیاری پاره د خبرو د چی بوریږیجم ته دی
 خپل د پاره د راتلو د ثبات او سولی د ته ډلی منځګړی سره تیبتر په کی وخت په خبرو د او لټوی و چاری الری
 او ده قانونی او منطقی ،سمه غوښتنه ده د چی کړی قانع دی په لوری مقابل څو تر کړی وړاندی هغه توګه په دریځ
 .ده الره یواځنی راتلو د سولی د همدا

 په او شو تیر نه خبرو عمومی د که! والو مینه درنو نورو موضوع دی د او کاظم صاحب داکتر استاد محترم
 دا چی مجبوریو اند په زما نو وکرځو را ته خبرو سولی د منځ تر مخالیفینو د هغه د او دولت افغان د توګه مشخصه

 په چی کړو تعقیب هغی تر سره دقت ډیر په برخه هره او ویشو و برخو څو په پوری پایه تر څخه پیله له پروسه
 : کوم وړاندی داسی ته حضور ستاسو پاره د غور د توګه الندی په برخی دا ،شو داخل ور ته برخی بلی سره بری

 د بیا ،دولت لومړی کی اړخ داخلی په ،دی اړین څیړل اړخ داخلی د موضوع د کی برخه دی په :برخه لومړی
 پاره د خبرو سولی د. دی شامل وګړی متضرر لورو دواړو له او دفاع بی هیواد د وروسته او مخالیفین دولت

 بیا شاید او ،شوی دی نه چی وای شوی توګه قانهصاد په خوا له دولت افغان د پخوا ډیری ال باید ځلی هلی لومړنۍ
 اجرائیه د او غنی اشرف ډاکټر سیرئ جمهور د دولت یووالی ملی د موجوده افغانستان د: ځکه ولی؟ ،شی ونه هم
 جوړ دی ورنښتی ګروپونه واړه او لوی نور شمیر ګڼ پوری دواړو په چی څخه ډلو له عبدهللا عبدهللا ډاکټر سیرئ

 وړوکی یوه یا او کړی، تکمیل حکومت خپل چی توانیدلی دی نه دی په تراوسه دولت دا مرغه بده له. شویدی
 هم ته اړتیاو عادی خلکو د چی دی بوختی دومره ویش په مقامونو او امتیازاتو د ډلی دواړه دا ،کړی حل هم ستونزه

 دی راتلل ثبات او امن د کی هیواد په هغه چی ته موضوع ستری دومره به دوی نو دی عاجز نه ورکولو ځواب د
 اجندا واحده پاره د خبرو د سولی د سره طالبانو د چی شی کوالی و به څنګه او ورسیږی ته نظر واحد یوه څنګه

 نه لوری مقابل له امتیازات ځنی چی څنګ تر دی د خواوی دواړه نو کیږی ته منځ را سوله چی کله ؟کاندی بره برا
 کوم داسی کی دولت موجود په آیا کړی ور هم السه له څه ځنی چی ولری ګی اماده هم ته دی باید کوی السه د تر

 حامد د چی مبارزه کومه ځکه ،دی منفی ځواب ورکړی؟ السه له امتیاز ورغلی ته الس چی شته ډله کومه یا څوک
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 پاره د راوړنی ته الس د امتیازاتو ګروپی او ګټو شخصی د پوری داننه تر پیله له دولت قتمؤ  د صاحب یزکر
 د خبرو د سولی د چی کله نو. دی راوستلی الندی سیوری د یی مسائل ملی ټول چی ده قوی حده یترد ده روانه
 ډول هیڅ لری ونه تیاری پاره د تیریدلو د نه امتیازاتو ځینو د ډلی شریکی کی دولت په او وی نه اجندا واحده پاره

 .لری نه مؤثریت کی وستلو را په سولی د تجربه خارجی
 چی دی کار ډلی هسی او طرفی بی ګړی دریم یوی د خبری سولی د منځ تر ډلو مخالفو د ویل و مو چی مخکی لکه

 مستقیم غیر یا مستقیم په ګټه په لوری یوی د ،هم غړی کوم ډلی دی د هیڅکله او وی نه الندی ثیرتأ  د لوری هیڅ د
 له جوړیدو د شورا عالی نوم په سولی د خوا له دولت افغان د چی دا حال ،وی نه شوی داخل ور کی جګړه په ډول

 اصلی ډلی مخالفی د چی شویده جوړه نه اشخاصو هماغو له توګه مکمله په پوری ننه تر بیا څخه ورځی لومړی
 ؟وی نه غولونه ځان او سادګی ډیره به لرل امید ته راتللو سولی د کی وجود په اشخاصو داسی د آیا نو ،دی مدعیان

 بیا اند په زما ؟ولری ګټه کومه استفاده پاره د ثبات او سولی د څخه تجربو له نورو د به کی حاالتو داسی په آیا او
 .دی منفی ځواب هم
 ضرورت ته اعتماد او باور کامل یوه منځ تر ډلو مخالفو د مخه د هرڅه تر پاره د راتلو د جوړی روغی او سولی د

 کړی ته رامنځ اعتماد او باور یو ډول دا چی لری توان دا مخالفین دولت د نه او دولت نه مرغه بده له چی ،دی
 هیواد په دولت چی دادی هم یی دلیل ،شی وساتلی سالمت او امنیت بل د یو کی ساحه په نفوذ خپل د یو هر ترڅو

 دا چی لری توان دا نه او ورکوی خبر څوک نه ،دی خبر نه باندی عملیات پوځی په ځواکونو نړیوالو پرتو د کی
 دی افغانان چی مخالیفین هغه وال وسله دولت د توګه همدی په. کاندی کنترول قالا ا یا او توقف یا عملیات سری خپل

 لیکو په دوی د چی ونیسی مخه رسولو زیان د ته عوامو او ظلم د والو وسله خارجی هغو د چی لری توان دی د نه
 پاکستان د پاره د خرابۍ او بربادۍ د افغانستان د چی شته ورسره توان دا نه او کوی جګړه کی مقابل په دولت د کی

 چی شو ویالی نو شی ټوله را خبره کی جمله یوه په که. راولی تغیر کی پالن په آی،اس،آی او چارواکو پوځی د
 ثبات او سولی د کی هیواد په شی کولی مرجع صالحیته بی یوه آیا نو ،لری نه صالحیت نیولو تصمیم د هم خوا یوه

 ته دی مخه د نه پیل د خبرو د سولی د :چی ولرو یاد په باید صورت هر په کړی؟ پورته قدم ګټور پاره د راتلو د
 کوالی و اداره دا څو تر ،شی ته رامنځ اداره دولتی خالی نه فساد ټولنیز هرډول د او سالمه یوه چی ده اړتیا کلکه
 او دولت د اساس په عواملو یبلو بیال د کی کلونو څوارلسو تیرو په چی واټن هغه او راجلب پاملرنه ملت د چی شی

 دولت خلک چی معنی دی په یعنی شی یوړل منځه له دی زیاتیدو په مخ بلی تر ورځ او شوی ایجاد منځ تر خلکو
 د ته رعیت او خلکو خپلو دولت چی څو تر. یروګو سترګه په اتباعو لرونکو حق د ته خلکو دولت او وګڼی خپل
 اوسه تر چی مقررات او اصول هغه ټول مقامات دولتی لوړ چی ترڅو او نکړی ثابت ځان ټوګه په خدمتګار یوه

 د ثبات او سولی د تجربی نورو د نه هغی تر کړی نه مراعات ټوګه مکمله په شویدی پاتی لیکلی کی کاغذ په یواځی
 .ځلی هلی خامی مګر جوختی سر لګښتنو ځایه بی او مصارفو بیحده د دولت د نه او لری ګټه څه پاره د راتلو

 دولت د یی کی موده زیاته په نه کالو لسو دتیرو چی دی ټپلی ډلی هغه او مخالفین دولت د اړخ دویم برخی لومړی د
 دی نه زیان دومره ته بل یو( مخالیفینو دولت د او دولت) خواوو دواړو کی جګړه دی په او کړیده پیل جګړه سره

 او نیمګړتیاوی زیاتی هم نه دولت د ډلی دا. دی اړولی یی چی ته وګړو ولسی او ولس فاع د بی لکه رسولی
 ،پیژنی و ور ته نړیوالو او خلکو عوامو وطن د ځانونه بڼه په مدعی برحق یوه د کولی شی نه چی لری کمبودیانی

 شوی پیژندل نامه په تروریستانو او دهشتګرو د کی نظر په نړیوالو ټولو او وطنوالو اکثرو د دوی چی ده وجه همدا
 څوک بل شی اخستلی کار ګټه په ځان د نه اعمالو ظالمانه او قهرجنو د دوی د چی نه ځواکونو هغو له بی او

 :دادی نیمګړتیاوی لوی مخالیفینو د دولت د نظره له زما. کوی مالتړ یی نه او کوی مرسته نه ورسره
 بانطال مثالا  ،دی الندی ثیرتأ  د ځواکونو بیلو بیال د او لری نه اهداف ډول یو ،ده نه ډله واحده یوه مخالیفین: لومړی

 مالتړ یی خوا له ادارو استخباراتی او چارواکو پوځی د پاکستان د داچی یواځی نه دی شوی ډلی دوه اوس همدا چی
 العلمائ جمعیت ،طئیبه لشکر ،القاعده لکه ډلی تروریستی او دهشتګری ،افراطی نوری بلکی ،کیږی رهنمایی او

 .کوی جګړه وړاندی په دولت د او دی والړ شا تر هم یی نور او ډلی افراطی یاغی چچنیایی او ازبک ،پاکستان
 ځوانانو هماغو د یی ډلی جنګی چی دی افغانان خبره بی اا نسبت نه پوهی سیاسی د او ساده کی حقیقت په طالبان: دویم

 وخت هر که او شویدی تربیه پاره د اعمالو تخریبی همدی د او شوی رالوی ،شوی پیدا کی پاکستان په چی نه
 خپلو د او اچولی جنګ په پاره د تباهی د وطن د کی منځو خپلو په یی څیر په ډلو جهادی پخوانیو د لکه وغواړی
 زیاته ټولو تر چی ده ډله واله وسله مخالفه دولت افغان د بله ډله حقانی د همدارنګه. شی کارولی پاره د هدفونو
 .کیږی رهبری خوا له اداری د آی اس آی د توګه مطلقه په او کوی ته رامنځ ذریعه په ډلی همدی د ورانی
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 پراخ کی دولت افغان په هم چی ده ډله اسالمی حزب د مشرۍ په حکمتیار ګلبدین د ډله واله وسله مخالفه بله دولت د
 څو څو کی وختونو تیرو په ډلی دی. کوی مبارزه واله وسله وړاندی په دولت د هم او لری برخه ستره او ګډون
 ده نه اوسه تر یی نتیجه ګټوره کومه خو دی استولی ته کابل هم پالوی پاره د خبرو د سره دولت افغان د کرته

 هم کی نړی غربی په یی غړی شمیر ګڼ او جوړوی برخه یوه المسلمین اخوان نړیوال د چی ډله دا. ورکړی
 ډله لرونکی برنامی مشخصی یوی د او لری توپیر ډیر توګه ښکاره په سره ډلو د حقانی او طالبانو د لری استوګنه

 سره انتخاباتو د چی پوهیږم دومره خو لرم نه معلومات کوم اا شخص زه کوی مالتړ یی هیوادونه کوم داچی خو ،ده
 . منی هغه او کوی نه مخالفت

 دولت د هغه کړی څرګند را ځان کی افغانستان په یی تازه چی ډله ملګری سره زجر او قهر زیات د ټولو تر بله
 او سره طالب د هم ،سره دولت د هم ډله اد ،ده ډله خشنه ټولو تر او رحمه بی ترټولو چی ده ډله( داعش) اسالمی

 شوی، لیدل دی نه ساری چی کوی ظلمونه دومره خلکو ولسی په هم او کوی جګړه سره ډلو والو وسله نورو د هم
 منلو د به دا نو ولی را ثباتی بی او نارامی کی افغانستان په داچی خو څرکنده ده نه پوره کوی مالتړ یی څوک داچی

 .بولو و یی الندی مرستی او حمائی د دولت د پاکستان د چی وی وړ
 ته منځ را اجندا خبرو د سره مخالینینو د چی وتوانیږی دی په دولت افغان چیری که چی داده پوښتنه اساسی اوس
 امتیازاتو ته لوری مخالف منظور په مینتأ  د سولی د او ورکوالشی السه د څه یو چی ولری هم امادګی دا او کړی

 داچی حال ومنی؟؟ غوښتنی ډلی کومی د او وکړی سوله سره ډلی کومی د او سره چا د نو ،دی چمتو هم ته ورکولو
 موجود سره یقین په به کی صورت دی په نو شی ومنلی غوښتنی ټولو د که او لری غوښتنی ځانګړی ډله داهره
 امن او سوله به نه شی، نازله را بال خطرناکه پخوا تر سر په ملت دی د به بیا او شی والړ منځه له بلکل دولت
 . آبادی او ثبات به نه او راشی

 دی په ،يد خلک دردیدلی او زوریدلی لوری له اړخونو واړود د او دفاع بی ولسی، هیواد د اړخ دریم برخی دی د
 کار دا خو ،شی وستلی را هم ثبات او سوله نو شی کولی جګړه او جنګ که چی دی خلک همدا ،نشته شک هیڅ کی

 ،شی راوستلی زعامت مدبر یو انتظام او لری اړتیا ته انتظام یوه خلک پاره د تغیر د چی دی نه سانآ ته خلکو ځکه
 او دی پوره توانه له خلکو ولسی د چی څه کوم. شویدی پاتی محروم وخت هر ورنه هیواد زمونږ مرغه بده له چی
 دولت د هم او دولت هم) خواوی دواړه داخلی کی جګړه په چی دادی هغه لری وجود یوشان کی هیواد ټول په

 چی خلک عوام. لری نه اعتماد او باور هم خوا یوی په او ښکاری ګوډاګیان او پوڅی الس پردیو د ورته( مخالیفین
 دواړه چی دی باور دی په راځی هم روشنفکران او نظرخاوندان د ،لیکواالن ،سیاستوال پری بی کی هغوی په

 د یو دوی او کوی تغذیه دوی چی دی الندی قوماندی او تاثیر د مؤسساتو او هیوادونو هغو د توګه ژوره په خواوی
 دی په نه او باورلری راتلو په سولی د نه عوام چی ده وجه همدا. تیاروی پاره د مبارزی والی وسله د وړاندی په بل

ا خصوص څوک هر ځکه نو ،بولی ګټوره اخستنه ونډه او ځلی هلی خپلی کی الره  ځان چی کاږی زیار نسل ځوان ا
 د سولی د به کی یال چاپیر یو ډول دا په نو. کاږی و خیروی یی ته سر تش چی ته لوری بلی چیری ۍکورن خپله او

    وشی؟؟ استفاده څومره نه نرخونو او دونووک ملی د به یا او ورسوی ګټه څه نظریات نورو د پاره
 دی اړخ همدا ،دی اړخ خارجی ریبی هم او کری یی هم چی اړخ مهم ټولو تر او دریم کړکیچ روان د افغانستان د

 ،کوی ته منځ را پولی نوی او جغرافیه نوی ،ټاکی سرنوشت ملتونو د کوی تجزیه هیوادونه ،جوړوی هیوادونه چی
 ورځ نه شپی د او اړوی شپه په ورځ بالخره او کوی غاړه په ور جامی غله د ته لیډر او جوړوی لیډر نه لډر د

 اړخ همدی د. دی کی الس په اړخ خارجی همدی د سرنوشت ټول هیواد د زمونږ خو کی وخت اوس په. جوړوی
 په دموکراسۍ د او قوی یو کهځ ،دی متعهد ته جوړولو افغانستان باثباته او آزاد ،قوی یوه چی لری ادعا ډله یوه

 تامین ګټی دوی د او وکړی مبارزه سره یدهشتګر او تروریزم د کی سیمه په چی شی کولی افغانستان جوړ اصولو
 بیلیونون په او کړی توی وینی بچیانو د خلکو خپلو د منظور په کولو ترالسه د هدف همدی د دوی ،شی کړای

 کړای پلی پکی دموکراسی خپله یی نه او شوه راوړلی ته هیواد دی سوله یی نه خو ،لګول و یی ډالر( ملیاردونو)
 اصالا  دوی ،کوی نه عمل صادقانه دوی چی ځکه دی ساده ډیر هم ځواب ؟ولی چی وشی پوښتنه ساده یوه که. شوه

 ولی بیا نو غواړی یی که او شی جوړ افغانستان قوی او ،آزاد باثباته یو او خوری و ماتی تروریزم چی غواړی نه
 کی کال هر په رالیږی ته افغانستان یی پاره د خرابۍ د او ،ورکوی ځای ،روزی تروریستان چی ته هیواد هماغه

 افغان د او کوی مبارزه به سره تروریزم د چی ورکوی یی نوم همدی په او ورکوی توګه وړیا په ډالر بلیونونه
 شوو ورکړ په هیوادونو همدی د پاکستان یعنی هیواد دا داچی حال کوی، مرسته کی مینتأ  په سولی د به سره دولت
 را ته سرحد دی آن خبره او برابروی امکانات نوی پاره د رسولو سرته د اعمالو تروریستی د تروریستانو د پیسو



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 د هم پاره د داعشیانو او یاغیانو د دنیا ټولی د بلکی پاره د طالبانو افغان د یواځی نه خاوره پاکستان د چی ده رسیدلی
 نه خبری پناه او پټی اڅهد. ولیرا الندی ګزار تر غواړی و چی ځای هر ځایه همدی له او ګرځی و کور امن پوره
 سره تلویزیون اریانا د خلیلزاد زلمی ډاکټر سفیر پخوانی التویاا متحده د کی افغانستان په مخه د ورځی څو همدا ،دی
 په هم ژمنه یوه پرګرام د سولی د کی افغانستان په پاکستان مرغه بده له»چی ویل و ښکاره په کی مرکه یوه په

ا خصوص انډیواالن غربی افغانستان د چی څرګندیږی دا نه دی د ،«رسوله ونه سرته توګه صادقانه  التویاا متحده د ا
 د کی افغانستان په به کی حاالتو داسی په آیا نو. کوی نه پروایی څه خو ده خبره دغلبازیو ټولو په پاکستان د اداره
 استفاده ګټوره نه تجربو له نورو د کی برخه دی په به څومره او ولری بینی خوش څومره افغانان ته خبرو سولی

   وشی؟؟
 :چی رسیږو ته نتیجی دی وروسته نه خبرو ټولو پورته د

 .ده ممکنه استفاده پوری حده یوه تر کی راتللو په سولی د هم نه تجربو له اشخاصو د حتی او هیواد هر د .1
 شورا عالی د سولی د بیا او کیاوټ اجندا خبرو د سره مخالیفینو د مړیلو باید دولت افغان پاره د کار دی د .2

 .ورکړی ځای ته اشخاصو باخبرو طرفه بی کامالا  ځای په مدعیانو د کی ترکیب په
 دسولی سره مخالیفو د چی کړی قانع دی په نړیوال چی وکړی کار ډیر کی برخه دی په باید دولت افغان .3

ا خصوص دولت پاکستان د کی الر په  خطر او خنډ لوی نه المل هر بل تر اداره آی،اس،آی د او نظامیان ا
 .دی اړخ ناک

 هدف چی کاندی رابیل نه تروریستانو هغو د مخالیفین وال وسله هغه مخی له تعریف مشخص د باید دولت .4
 .   ده هم قراری نا دنیا نوری د بلکی نه بربادی افغانستانه د یواځی یی

 مختګ پر نسبی په اقتصاد ملی د ،سره ورکیدو او کمیدو په فساد اداری د چی وباسی زیار باید دولت افغان .5
 هیواد د څنګ تر دی د او مبارزی سالمی د سره موادو مخدره د رنګه همدا او سره کیدو پیاوړی او

 مخالیفینو د څو تر وګرځوی وړ اعتماد او باور د وطنوالو خپلو د ځان الری له میندنیکار د ته ځوانانو
 د لکه ځلی هلی نوی پاره د سولی د او کاندی السه تر مالتړ ملت د پاره د مختګ پر مثبت د خبرو د سره
 .شی نه پاتی خبری تش او ګټی بی څیر په پخوا

 وطن خپل د او عالمانو ،پوهانو نورو له څیر په ستاسو او تاسو له می کی آخر په کاظم صاحب داکټر استاد محترم
 اوږدی دی افغانستان د سره صالحیت علمی او توان ټول په چی داده هیله نه ګارانو خدمت ریښتینو د وطنوالو او

 ستری دی نه موضوع وړی او لوی هری بلی له او کاروکړی توان ټول په کی الره په رسیدو ته پای د ته غمیزی
( ج)هللا لوی د وی برخه په ستاسو به بری چی باورلرم پوره دی په زه. ورکړی حق توب لومړی د ته موضوع

 . وی مرستندویه دپاره بری د درسره به دعاوی او مالتړ ملت مظلوم د او مل درسره به مرسته
 

 .نشته ګوهر کی دریاب په چی ویل چا  درشی به الس به وهی پسی غوټي چی
 

 .درناوی ډیر په
 پای


