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 ؟وسله واله حمله وکړه ي باندېغزن رپ ېطالبانو ول
 
 

له هغه وخته نه را په دی خوا چی د امریکا دولت د طالبانو سره د مخامخ خبرو د پاره چمتو والی وښود، د همدی 
ورځی په راسبا د طالبانو په وضعیت کی داسی بدلون راغی لکه یوه رنځور ته چی د هغه د ناروغۍ سره برابر دارو 

وره کیږی پ سیږی او حالت یی شیبه په شیبه د ډاډ وړ ګرځی، او ترڅو چی د دی دارو درملو مکمل دوزدرمل ور ور
  .د افغانستان په دولتی واک کی په پوره توګه ور ګډ شی او هر څه به بله بڼه اختیار کاندی د دی امکان شته چی طالبان به

منځ چی طالبان یی د افغانستان اصلی واکمنان ګڼی، دغه داچی تر اوسه پوری د طلبانو او د امریکا یی مقاماتو تر 
جزئیات یی نه دی را وتلی، خو په دی  دوه اړخیزی خبری کومی مرحلی ته ور داخلی شویدی، پوره پته نشته او

لویه برخه تر د السه کړی. زما په نظر  یچ یباندی ټول پوهیږو چی د دواړو تر منځ به په دی خبره چنی وهل کیږ
دوی تر منځ د افغانستان د ولسی وګړو د ګټی او تاوان په سر چینی نه وهل کیږی بلکی په افغانستان او سیمه دلته د 

هم  کی کی د امریکا د ګټو دتامین او په دولتی واکمنۍ کی د طالبانو د موقف په برخه کی به خبری روانی وی. په دی
ظامیان هم موجود وی او کله چی خبری دی ځای ته را څه شک نه لیدل کیږی چی د طالبانو تر شا به د پاکستان ن

لوی برخی غوښتنه وکړی، بلکی د یوه  رسی چی طالبان د نور افغان ولس په انډول دومره لوی ځواک نه دی چی د
قدرتمند سیاسی ګوند )حزب( په اندازه په دولتی واکمنۍ کی په برخی اخستنی باید قانع شی. کله چی داخبره د طالبانو 

وا د پاکستان پوځی مقاماتو ته چی د دوی اصلی ساتونکی او حمایت کونکی دی، ورسیږی نو دا جنراالن د دی له خ
د پاره چی امریکا په دی باندی قانع کړی چی نه ! طالبان په افغانستان کی یو تر ټولو مقتدر نظامی ځواک دی او که 

دی وړتیا لری چی په یوه اونۍ کی به ټول هیواد د  دوی د ،یشد خارجی قواو له خوا ونه ساتل  تدافغانستان دول
په مستقیمی برخی  (یآخپل تسلط الندی راولی، نو د امریکای مقاماتو د قناعت د پاره یی د پاکستان د )آی، اس، 

اخستنی سره د هیواد په بیلو بیلو والیاتو کی یی تعرضی حملو ته زور ورته کړ او په ډیرو سیمو کی یی د ګرمو 
  .یدانونه ګرم و ساتلجګړو م

 

لکه څنګه چی د افغانستان د نورو والیتونو په نسبت د غزنی و الیت د ځینو خاصو امتیازاتو لرونکی دی او ورسره 
ال د پخوا نه دا والیت د امنیت په لحاظ د نا امنو والیاتو په ډله کی و ، نو ځکه یی په دی والیت باندی په ټول توان 

چی یی زور رسیده په هماغه اندازه یی هم ځانته، هم دولتی او هم ولسی خلکو ته مرګ  سره حمله پیل کړه او څو
  .ژوبله ور واړوله او ډیر تاوانونه یی ورسول

 

د دی پراخه حملی د پاره د )آی، اس، آی( په الر ښونه  لکه څنګه چی اشاره وشوه دوی ځکه د غزنی والیت
  :چی کړ انتخاب

  .زی والیت دیاول ـ غزنی د افغانستان مرک
 

  .دویم ـ په غزنی کی د افغانستان تر ټولو لوی قومونه)پښتان، هزاره،تاجک او نور( په شریکه ژوند کوی
 

  .دریم ـ غزنی څو کاله وړاندی د اسالمی فرهنګ د پایتخت په نوم منل شویدی
 

  .ی دیڅلورم ـ په غزنی کی د خاصو ستونزو له کبله د پارلمان د پاره د ټاکنو بهیر ځنډیدل
 

  .پنځم ـ د غزنی په سقوط سره د هیواد د ډیرو غربی والیاتو رابطه د مرکز سره شلیدلی شی
 

پراخه شریکه پوله لری او دا پوله  هشپږم ـ د دی ټولو عواملو سره یو بل امتیازیی دادی چی غزنی د پاکستان سر
  .ڼی نور ټکیځه راغلی. او دی ورته دهیڅکله د افغان دولت د پوره څارنی الندی نه 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_s_talibano_waly.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_s_talibano_waly.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

داسی معلومیږی چی د پاکستانی پوځیانو په پوره دقت او سنجش سره دا والیت د طالبانو د حملی د پاره ټاکلی وی. 
تر څو امریکایانو ته وښای چی طالبانو ته په داسی سترګه و نه ګوری چی دوی د موجود افغان دولت د سقوط توان 

  .نه لری
 

م د طالبانو مشران، هم د پاکستان نظامیګران او هم د امریکا واکمنان ټول په دی بله مهمه خبره دا کیدای شی چی ه
وړی وروستی خبری باید د امریکا د حمایی الندی د افغان دولت سره وشی جښه هیږی چی د طالبانو سره د روغی 

دولت د ویرولو او  ) داهم ممکنه ده چی دی دریواړو خواو، امریکا، پاکستان او طالبانو په مشوری سره د افغان
لی نظامی پخ وری ده چی طالبان درضطالبانو ته د لوی برخی د ورکولو په خاطر دا حمله پالن کړی وی(، نو دا 

توان مندی ثبوت افغان دولت ته ور وښای تر څو امریکا د خبرو په وخت کی په افغان دولت د طالبانو د پاره لویه 
ایه مپه دی ښه پوهیږی چی طالبان څوک ح وی نو امریکا د بل هر چانهبرخه قبوله کړلی شی. که همدا پالن نه 

په کی دا په سلګونو ش ساتی، مالی او جنګی امکانات له کومی خوانه ورته راځی او بالخره په یوه یی ککوی، څو
 ؟ته را ورسیدلرسره له کومی لوری نه د غزنی ښا وطالب جنګیالی د درنو وسل

 

تر کومه ځایه چی را پورونه ورکول کیږی په وژل شوو طالبانو کی د وړو جنګیالیو نه غیره یو د لوړی رتبی )د 
پوځی هم شامل دی. او دا نننۍ خبره نه ده زمونږ موجود ټول جهادی مشران او قوماندانان  یپاکستان (جنرال په رتبه

په خاوره کی په هره لویه او   ستاننرا په دی خوا د افغا په دی د هر چا نه ښه پوهیږی چی د تیرو څلویښت کالو نه
یی امریکا ملګرتیا کوی،  یچ ووړه جګړه کی د پاکستان مستقیمه برخه وه او دا برخه به تر هغی موجوده وی تر څ

کا به په راسبا ته به د تروریزم مال ماته وی او امری الس واخست، په کومه ورځ چی امریکا د پاکستان له ملګرتیا نه
په نړۍ کی خپل اعتبار وساتلی شی. خو که همداسی د بندو دروازو ترشا معاملی روانی وی نړی د دهشت او وحشت 

 نتیجی ته به انتظار کاږو.. نن غزنی د وحشت قربانی شو سبا بل والیت او بله ورځ بیا بل .خالصون نشی میندلی نه
 

 یپا
   
   
  

mailto:maqalat@afghan-german.de

