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 طالبان بايد له القاعده څخه ځان جالکړي
  

رو  يزو، اړيکو، اندونو، مخو او دندو له مخې ، د القاعدې او نورو نړيوالو تره ت ، ان افغاني طالبان د خپل جوړ
انه توپير لري سره  کاره او رو   .په 

لوالې ــ  همدغه توپير دئ چې طالبان بايد له دغو تروريستي ډلو څخه ځان رابېل او د هغو پر ځای ، د کابل د شمالي 
ولنه کې له نورو هغو ځواکونو سره ځان ور  کړي چې د  کرزي دولت په دننه کې له يوې برخې او په افغاني 

و ا وي افغانانو د ملي    .و موخوسره اړخ ل
ه کولئ شي  ، هم خپل هېواد افغانستان د نړيوالو تروريستانو او ای ــ اس ــ ای له شر څخه  طالبان په دې تو
و په ځواکونو  وژغوري او هم به د کابل د ناکاره او ناوړه دولت څخه دا پلمه واخلي چې د طالبانو په وړاندې د نا

ي  ورې څن   .ور
ولنې يو ژوندې واقعيت دئ افغاني طالبان  ولنې د نورو سياسي . زموږ د  د بن په کنفرانس کې د طالبانو او د افغاني 

ون  ون څخه په لويالس تېرېدنه ، هغه لويه او خونړۍ تېروتنه وه ، چې د بن د کنفرانس د  وطندوستو ډلو له 
  .کوونکو او جوړونکو له خوا ترسره شوه 

وله کې د روان ناوري ودل شوې ده  په    .ن د بنس ډبره په همدغه کنفرانس کې اي
وته نه شي او تېروتنه له کومه ځايه چې شوې په همغه بنس  تر څو چې د تېروتنې او ختا اصلي سرچينه او ځای په 
ړې لمبې به تل بلې  ي او د روان کړکيچ او ج وخت منزل ته ونه رسي بېرته سمه او اصالح نه شي ، کوږ بار به هي

  !ي و
ه افغانان دي  کاري افغاني طالبان ، په خ ه چې له نومه  دوی سره د بن له کنفرانسه نېولې چې  په دولتي واک . څن

ي  ون څخه بې برخې کړل ، تر ننه پورې د افغانستان د کړکيچ په حل کې د ميري مور چلن کي   .کې يي له 
لوالې  بلخوا د دوی ليکي هغه وخت نورې هم پياوړي شوې چې د ک نه د شمال د ( ابل دولت يوازې د شمالي 

لوالې چې د هېواد په وران او ولسوژنه کې يي له .  په الس کې ورکړل شو )ولسونو  کال ١٩٩٢دې وطن پلورې 
ه او څن ته کړل  و تانه له دولتي واکه  او په دې شيطاني . څخه الس درلود ، په دولت کې يي  په برالس سره پ

ې سره ، پ لوالې د . تنو ته بې له دې چې د طالبانو ليکي ورډکې کړي بله الر پاتې نه شوه ه ه د شمالي  همدارن
رې شو  ولې . زيات واک او سبوتاژ سره  د کرزي د حکومت چور او فساد هم مل ولسونو ته د کار ، زيار او ژوند 

ولو کړاوونو او بدبختيو  ولسونه په تېره بي تانه الرې بندې شوې او دې  لکه اوبه د طالبانو په ) له بدې ورځې ( ا پ
  .ژرنده ورسمې کړې 

ه واخيسته او نن طالبان د همدغه ناراضي ولسونو په  طالبانو هم ، له دولت څخه د ولسونو له مخ اړولو څخه پوره 
ر کې يو مطرح ځواک دئ    .برکت ، د افغانستان په سياسي ډ

ن دي ، بايد دا وي چې د بن د کنفرانس د افغاني طالبانو موخه چې دهغې په  تانه غو ليکو کې افغانان او په تېره بيا پ
ي چې د دولتي واک  ړتياو په پام کې نېولو سره ، د کرزي له دولت سره په جوړ جاړي کې دې پايلې ته ورسي د نيم

تشه ډکه کړي او د يو ملي مرکزي پياوړي دولت په رامن ته کېدو کې مر تر څو د . ستندوی واقع شي هغه دمخن من
ودل شي  کئ کې   .داسې دولت په م د هېواد روان ناورين ته د پای 

تنو په بريد کې وي  طالبانو بايد د خپلې لومړۍ واکمن له  . افغاني طالبانو موخه بايد د افغانانو د ملي او تاريخي غو
ې کې طالبان هم غوړه او وړه برخه ولري بايد هغه دولت چې په هغ. تېروتنو او خطاوو څخه ډېر څه زده کړې وي 

  . هېواد او سيمې ته سوله ، امن او اقتصادي غوړيدا راولي 
ت ، اړيکې ، اندونه او موخې لري   .خو القاعده او نړيوالې نورې تروريستي ډلې بيا ، ځانته بېل جوړ

ون لري په دې ډلو کې د عربانو ، چيچنيانو ، ازبکانو ، پنجابيانو ، ايرانيانو  ړي  دا ډلې په . او نورو هېوادونو و
ه ، د نورو هېودونو له جاسوسي کړيو سره تړلي دي ، په دغو جاسوسي کړيو کې يوه هم د پاکستان ای ــ  زياته تو

  .اس ــ ای  ده 
تونخوا اوسيمه کې د يوې  له دغو ډلو څخه ځيني د پاکستان د ای ــ اس ــ ای په مالتړ غواړي چې په افغانستان ، پ

ه اسالمي خالفت اباد کړي  د دوی په دغه خيالي اسالمي خالفت کې به واک د پنجاب او . ستراتېژيکي موخې پتو
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ه ج تانه به ورته د وړيا عسکرو پتو ي عربانو سره وي او پ ي ي . ن اون کشمير ، د افغانستان ځيني شمالي 
  .هېوادونه به د دوی د اسالمي خالفت راتلونکې فتحې وي 

رو څخه د افغانستان په کړکيچ کې په اور د تيلو د پاشلو کار هم  ه د پاکستان ای ــ اس ــ ای له دغو تره همدارن
تونخوا کې پر . اخلي  ران ، انجينران او نور ای ــ اس ــ ای په افغانستان او پ وونکي ، ډاک دغو ډلو قومي مشران ، 

په دې ډول يوخوا افغانستان له ملي کادرونو څخه محروموي او بلخوا په خپلو دغو وژنو سره . ملي کادرونه وژني 
  .افغاني طالبان بدناموي 

تونخوا  ولو هغه ورانيو ، ويجاړيو ، مرګ اوژوبله کې چې په افغانستان او پ ي ، د ای ــ اس ــ ای او په  کې کي
ي  ولې پر افغاني طالبانو وراچول کي او افغاني طالبان هم ددې لپاره چې . نورو جاسوسي کړيو الس دئ ، خو دا 

ه دولت چې هغه هم د ډاکوانو او  تلي و او د کابل بې بنس ولنې ته ځواکمن او غ ځان د افغانستان دولت او افغاني 
نا او داړه مارانو يو بل يانو پالس شوې  غالئ دئ ، وډاروي او راويي لړزوي ، ددغو نړيوالو تروريستانو او ډان  پن

  .جرم پخپله غاړه اخلي 
ې اخلې ، ځان پرې ولې مالمت څوک دئ ؟   چې تي

ه نړيوال تروريستان چې پاکستان يي دېره ځای دئ ، د لويدي ، عربو او د سيمې د ځينو نورو هېوادو د  و همدارن
دا داړه ماران په سيمه کې د لويدي  د پاتې کېدو لپاره  د يوه پله دنده ترسره . او موخو لپاره هم دلته اشر شوي دي 

  .کوي 
ول ساتلو لپاره کاروي  ر د افغانستان او هند سره د خپل ان ه چې دمخه وويل شول ، دا تره   . پنجاب لکه څن

ري يي د پخوانې شوروي له ما تې څخه  د غچ اخيستلو په موخه ، د امريکا او لويدي په وړاندې ، سيمه روسيه او مل
او ايران په افغانستان او سيمه کې د امريکا او لويدي بوختيا ، د ځان لپاره يو . کې  ددې تروريستانو شتون اړين بولي 

ي چې يو څه وخت ځان د دوی له شره لري وساتي او خپله اتومي وسله بشپړه کړي    .فرصت 
و او موخو سره  رو اشر او دېره کېدل ، د بېال بېلو هېوادو د  ورو چې پاکستان او سيمې ته ددغو تره ه  په دې تو

وي  ړې ځپلئ ، په هي ډول ددغو توريستانو مالتړ او همکارۍ ته اړتيا . اړخ ل خو افغانستان چې اوږدې مودې ج
  .نه ويني 

لوالې ــ کرزي دولت سره په حساب کتاب کې ، ددې پر ځای چې افغاني طالبانو ته هم پکار ده چې ، د  کابل د شمالي 
و په  ې ونيسي ، په دولت کې له هغه اړخ سره چې د ملي  ددغو نړيوالو تروريستانو او ای ــ اس ــ ای مالتړ ته ستر

ولنه کې له نورو وطندوسته ډلو سره ، يوالس شي او په افغانستان تشه اړوند فکر لري او په   کې د دولتي واک من
  .ډکه کړي 

ه وړي ، سوله او امنيت خپل هېواد ته  ون سره ، نه يوازې د واک اوسنئ بحران له من په دولت کې طالبان پخپل 
ړندۍ کوي بلکې ، په افغانستان او سيمه کې د ناورين نړيوالو او سيمه يزو الملونو ته د  راوړي او دهېواد بيارغونه 

  .الر پيداکوي حل يوه دايمي 
طالبان له القاعدې او نړيوالو تروريستانو څخه په راجالوالي ، د دولتي واک له بشپړتيا او په هېواد کې د سولې له بسيا 

ه وړي  و د ځواکونو اړتيا له من   . سره مرسته کوي او په پايله کې په افغانستان کې د نا
  .لبانو سره د روغې جوړې خبرې مخې ته يوسيدولت هم بايد څونه چې ژر کېدونکئ ده له افغاني طا

ول افغانان د سولې او ورورۍ پر ) دوه طرفه واټ ( او ددې دوه وستوې  په پرانيستلو سره هغه ورځ لرې نه ده چې 
ول شو    . چر سره را

  
  پايان

      
  

       
          

 


