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 !ازموینی سره مخ دی یرست دوسله وال طالبان 
 
 

د رسنیو له قوله د سپټمبر د میاشتی په څلورمه نیټه به په مسکو کی د روس، ایران، پاکستان، چین او طالبانو په 
ګډون یوه داسی مبهمه غونډه جوړه شی چی مشری به یی د روس دولت کوی. امریکا په دی غونډه کی برخه نه 

  ؟ی پریکړه نه ده کړی چی په دی غونډه کی به برخه واخلی او کنهاخلی او افغان دولت هم تر اوسه وروست
مه نیټه پاکستان ځند دی سره سم د متحده ایاالتو خارجه وزیر پامپیو هم په نظر کی لری چی د سپټمبر د میاشتی په پ

او د )  د پوځی چارواکو دته سفر وکړی او د پاکستان د نوی ټاکل شوی صدر اعظم عمران خان سره ، د دی هیوا
آي اس آي( د سازمان له خوا د تروریستی شبکو سره د څرګند مالتړ په هکله، د وسله والو طالبانو سره د امریکی د 
مخامخ خبرو د لومړیو پړاوونو د نتیجو په هکله ، د نوی پاکستانی دولت د هغه دریځ په هکله چی د تروریستانو په 

و د ځنډیدو او یا هم د نورو فشارونو د واریدیدو د اړتیاو په هکله ) په وړاندی به یی غوره کوی او د امریکا د مرست
هغه صورت کی چی د عمران خان حکومت د تروریزم سره په چلند کی تغیر ته حاضر نشی( په مفصله توګه 

  .جوړونکی خبری وکړی
 

های شوی او دابه ال ورت نیسی چی البه هم د مسکو د غونډی پریکړی نه وی نصد پامپیو سفر په داسی وخت کی 
نه وی معلومه چی د مسکو په غونډه کی طالبانو او د هغوی مالتړو) پاکستان او ایرن( ته کوم وظایف ورکول کیږی 
او د هغوی راتلونکی پالن به څه وی او څنګه به عملی کیږی؟ که چیری د مسکو په غونډه کی داسی مسایلو ته ځای 

تان د دولتی لوړ رتبه چار واکو د یو بل سره د ژمنو په خالف وی، نو د هغه د امریکی او د پاکس  ورکړ شی چی
پاکستان او ایران دولتونه چی اوس په څرګنده توګه په افغانستان کی د ټولو تخریبی اعمالو تر شا کلک والړ دی، 

ا د نورو تهدیدونو شاید په اسانۍ سره و کوالی شی چی د طالبانو د حمایت ګر قوت په توګه د دی د پاره چی د امریک
الندی را نشی، ځان یوی خواته کړی او وسله وال طالبان که په دوامداره توګه نه وی ، په موقتی توګه ځانته پریدی 

چی نه یواځی له حمایی نه یی الس واخلی بلکی په ضد یی عملی ګامونه  او یایی امریکا دی ته هم مجبور کاندی
  ؟وسله وال طالبان څه کوی هب یپورته کړی، نو په داسی یوه حالت ک

 

ی چی د طالبانو مشران چی د کلونو کلونو را په دی خوا په پاکستان کی ژوند کوی او د پاکستان د ږسړی نه پوهی
نظامی واکمنانو په شومو نیتونو د بل هر چانه ښه پوهیږی، او دا هم ورته د دوی د دولت د سقوط له وخت ثابته 

ساعتونو نه په کم وخت کی د وسله ( ۲۴د ) یچ یظامی حاکمانو نه په کلکه و غواړیشویده چی که امریکا د دی ن
والو طالبانو ټول مشران دوی ته ورتسلیم کاندی، نو دا نظامی واکمنان به د قوماندی سره سم د طالبانو مشران لکه 

ریکایانو ماو اصول خالف یوال دیپلوماتیکړنع( کال کی چی د دوی سفیر مال عبدالسالم ضعیف د ټولو  ۲۰۰۱َپه )
هم دا کار و نه کاندی؟ چی ضرور به یی وکړی. ولی  به ا، ایا بیهتانامو ته ورساوناته تسلیم او په یوه ورځ کی یی ګو

بیاهم طالبان او د دوی مشران ځان غولوی او داسی فکر کوی چی ګوندی دا پوځی حاکمان او د پاکستان د )آي اس 
ه هره ورځ نه وی نو دوه دری ورځی وروسته خامخا په یوه دسترخوان ډوډۍ خوری، آي( لیډران چی د دوی سره ک

ایا د طالبانو  ؟یرسو که امریکا و غواړی هم دوی به ورته تاوان و نه چی د دوی داسی کلک ملګری او حامیان دی
ۍ او که په هناپو ،، خوشباورۍ په ساده توب ؟یداسی فکر کول او ځانته دروغینه تسلی ورکول په څه شی داللت کو

مطلق حماقت؟ او که خبره د دی نه هم ورتیره ده او لکه څنګه چی پاکستانی مالیانو د تروریستی حملو د پاره د نړۍ 
د تر ټولو بی وزلو، نادارو او مجبورو انسانانو د اوالد مغزونه په خپلو مدرسو کی پری مینځی او تروریستی حملو 

دات یی ترینه وج، د طالبی مشرامو مغزونه هم پریمینځلی او د یوه رباط په څیر مود پاره یی افغانستان ته رالیږی
څه تر سره کوی چی همدا د دوی او د دوی د وطن  هغه  ټه خبر دی او نه په تاوان، یواځیګ جوړ کړیدی چی نه په

 ؟دښمنان یی ورته امر کوی
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جهان سوله دوستو مسلمانانو ته، هم په ټوله دنیا کی  زما په اند اوس خبره دی حد ته را رسیدلی ده چی طالبان هم د
خیر غوښتونکو دولتونو، سازمانونو او انسانی ډلو ته او تر ټولو مهم خپل افغان ولسونو او د افغانستان ټول ملت ته 

زه دا په اثبات ورسوی چی دوی د امریکا د دولت او د هغه د ملګرو د هغه تیری په وړاندی په حقه بغاوت او مبار
د دوی په هیواد کړی و. دوی نه تروریستان دی او نه د تروریزم سره اړیکی لری.  کړیده چی اولس کاله وړاندی

دوی یواځی د خپل هیواد د مطلقی آزادی د پاره جنګیدلی دی. دوی د اسالم د مبارک دین چی هرډول تیری او تجاوز 
ټول بشریت ته پکی مصؤنیت تضمین شویدی ، عمل  پکی منع دی اصلی ساتونکی او د همدی دین په ارشاداتو چی

کونکی دی. دوی باید د خپل خلکو، خپل ملت او خپل دولت سره د رغنده مخامخ خبرو له الری ټولو ستونزو ته د 
مطلقه  په نه حل د الری په میندلو کی تر بل هر چانه مخکښ و اوسی او ځانونه د پاکستان له تسلط او د تروریزم

کاندی. دوی باید د افغان دولت سره سوله وکړی او ژر تر ژره دی ته الره همواره کړی چی ټول خارجی توګه را بیل 
پوځونه، په هر نوم چی په افغانستان کی شتون لری په پوره اطمنان او سوله ایزه توګه د دوی د هیواد نه ووځی او 

  .د نورو وطنوالو سره په ګډه د خراب وطن په آبادی کی برخه واخلی
 

  :واخوږو روښانفکرانو دا غږ کوم چیخزه د یوه آزاد افغان په توګه هم په طالبانو او هم د هغوی په 
ــ د امریکا او افغان دولت دواړو سره رغنده خبرو ته ادامه ورکړی او د سولی د تامین له الری د خارجی وسله والو 

  .وتلو ته زمینه برابره کړی
 

ــ هر څومره ژر چی ممکنه وی ځانونه د پاکستان او ایران د هیوادونو د تسلط نه آزاد کړی او د خپل وطن دسر 
  .شارو طبیعی شتمنیو نه په ګټی اخستنی سره د خپل هیواد د پرمختګ د پاره الس په کار شی

 

فرسایشی  اد، ځکه څومره چی ــ هیچا ته دا اجازه مه ورکوی چی تاسو ته د جنګ د ادامی د پاره مشوره در کړی
جنګ اوږدیږی په هماغه اندازه ستاسو هیواد د نوو بالګانو خولی ته لویږی او تاسو هم د نابودی کندو ته ور غور 

  .زوی
 

 تاسو د خپلو ټولو نارواو کړنو سره سره ال تر اوسه هم په هیواد کی دننه ډیر خواخوږی لری، او د همدی خواخوږیو  ــ
کوی چی تاسو په حق  رستاسو دا خواخوږی کسان داسی فک .وه ښار او کله په بل کلی حملی کویپه مټ کله په ی

یاست. اوس تاسو ته په کارده چی په روانه ازموینه کی چی تاریخ ورسره مخامخ کړی یاست د خپل بریالیتوب د پاره 
  .کار وکړی

 

نه را بیل کړی او وطن ته مو سوله رولی. که له  ــ دا بری به هله ستاسو په برخه کیږی چی ځانونه د تروریستانو
تور مخونه  به را ونه وتلی نو بیا په دی باور ولری چی نه یواځی د انسانیت په ټول تاریخ کی یدی آزموینی نه بریال

  .ناکام راشی مپاتی شی، بلکی د محشر په ورځ به د هللا )ج( په آزموینه کی ه
 

 غواړی ، سوله که جنګ او بربادی؟؟  ــ نور په تاسو اړه لری چی څه کول
 

 یپا
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

