
۶۱/۰۷/۲۰۲۰  دوکتور محمد عثمان تره کی        

برخه لیک د سولياو ندیان ب شوي یرغمل  

وسله وال  امریکا، یعنياړخونه  ښکیل جګړي. د يد ننوتيور ته پړاوپه افغانستان کي سوله پیچلي 

 ته د ي: طالبان سول ېسیاسې راتلونکي برخه لیک سره تړ سوله د خپل مقاومت او کابل اداره ،

. د او ځان ګتونکي ګنې ګورېد مقاومت او جهاد طبعې او منطقې پایلي په توکه  خپلواکې په لور

باید چه په راتلونکي تاکنو کي  په حیث ارزوې السوندستر  سیاسې هیو سولهانتخاباتې تیم ترامپ 

. په نوي جګړه کتنه کوېنوي جګړي د پیل په بنه  ده ي ت. خو کابل اداره سولشې ترینه ګته پورته

په  ادارهکابل   باطل، عدالت له ظلم او خپلواکې له بلواکې سره په تقابل کي قرار نیسي. دکې حق 

  .خند او ځند رامنځته کوې بناً د سولي په وړاندي .شمیرېبایلونکي  ځان نوي جګړه کې

ه ځندولو پ د نښي نښاني نه داسي څرګندیږې چه د نړې دوهمه درجه نابغه د سولي د پروسي د 

 :پروګرام تر الس الندي لرې پړاونو کي و موخه په دو

که  خو .شاملیږې لجوړوبندیانو د خالصون په وړاندي ستونزي  ود پاتید طالب  کي په لمړې پړاو  -

، کابل اداره لد امریکا او طالبانو د فشارونو له کبله بندیان خوشي او بین االفغانې مذاکرات پیل شو

 پړاو ته ورګدیږې.ضد دوهم  هلسو

) اسالمې جمهوریت یا  مختلف متنازع فیه موضوعاتاجندأ چه په کي په دوهم پړاو کي د مذاکراتو  -

کابل اداري  ځاې لرې، . . . ( ، د حکومتې چوکیو ویشلاسالمې امارت، د یموکراسې، د ښځو حقونه

ویندویان وایې چه د  متفکرکله چه د  لمن وغزوې. واتر وچه د خبر وربښېپلمې  ګن شمیر ته

.  په دوحه کي تر سره کیږې، معنا یي دا ده چه مذاکرات دوهم، دریم، څلورم . . لمړې پړاومذاکراتو 

 .پراخیږېه و تپړاون

ً  د بندیانو له د ضمانت په توګه ګورېبقأ  فاسدو چارواکو دد  ي تهجګړ کابل ګوداګې اداره  . بنا

هغي  له. پراخوېضد زمینه  هنه په ګته اخیستني سره سولامکاناتو د نورویرغمل نیولو نه پرته 

 جملي څخه :

او  د مارشالې په رتبه نازوللکه دوستم او سولي ضد دشمنان حاشیې ته لویدلي توپکماران  -

 سیاسې ستیچ مخي ته راوستل.

ته دولتې  پاتک ساالرپه اوسنې حساس پړاو کي دوستم غوندي پیږندل شوي  اوجګړي د سولي

: پدي معنا چه جنګ ساالران د د راتلونکي بین االفغانې مذاکراتو فضأ خړي پړي کوې امتیاز ورکول

. کینېمذاکراتو ته سولي ویشلو په مقصد  قاومې سره د دولتې چوکیو د درلودلویو مکتسبه حق په 

ویشلو دوډ ته نوي هوا  وچوکېجګړي ناوړه میراث یعني  اوږد مهاله دپدي حساب دوهم متفکر 

 ورکړي ده.

  ً د دولتې غنایمو  ،توپکمارو سره په مصنوعې دول پرسیدلي د خبرو اترو بل اړخطالب یعني  واضحا

 پیل کیږې چه چنه وهل بي پایلي په سر بانديد مالکیت  ود چوکېدلته نه منې.  لویشتنظیمې  -قاومې



یو پالن په چوکات کي خبرو اترو ته ورګد  اسي د د مذاکراتو لمن غزوې. مګر دا چه طالبان د سولې

 .چه په کي په راتلونکي حکومتې نظام کې جنګې دلو تپلو ته ځاې نه وې شې

چه د توپکمارو واک په  ) په جنګې دلو فشار ( دلته د مذاکراتو د پرمختک په مقصد د بهرنیانو ونده

 لرې، مطرح کیږې. کي الس

داسي . خو که په هغه کي په اړه څه ندي ویل شويترکیب  د د سولي عالې شوراتر اوسه پوري  -

 سره جنګیدلي او د ویشلو په سر باندي وچه په څلویښت کلنه جګړه کي د چوکې کسان عقده مند

 یقیناً د سولي په وړاندي د یو ستر پاتک د رامنځته کیدو شاهدان غړیتوب ولرې دوسیي لرې، جنایې

 اوسو. به

کابل اداره شویو بندیانو خالصون پوري تړاو لرې.  ومذاکراتو پیل طالب پاتی اوسمهال د بین االفغانې

د سیاسې بندیانو په حیث نه پیږنې. خو دلته  هغوېبندیان په جنایې جرمونو تورنوې. یعني  ۶۰۰

 ګن شمیري پوښتني مطرح کیږې: 

 ښودلې شې؟اداره کابل ، بیلوېسره  وسیاسې بندیانله هغه معیارونه چه جنایې بندیان  -۱

که د مخدره توکو قاچاق یا قتل د جنایې بندیانو د تشخیص محک وې، د کابل اوسنې فاسده  -۲

سې، آې، ای د نشه یې . ېشویداداره یوه لویه برخه د جاسوسانو، قاتلینو او قاچاقبرانو نه جوړ 

قاتل  ،د څلور زره طالب دوستم دا خو د انصاف نه لري ده چهتوکو د قاچاق سروال ګنل کیږې. 

د پردیو تر بیرغ الندي جګړه مار  چه د آزادې په الره کي طالب  امامارشالې رتبه مفتخر شې  په

 او مزدور عسکر وږلي، په بند پاتي شې.

 ؟  کړي حکم صادرطالب تر محاکمي الندي نیولي او  ۶۰۰کومه خپلواکه محکمه  -۳

  ؟ خپلواک قضایې نظام په لرلو ادعا کولې شې د د ملې واکمنې نه بي برخي یو هیواد آیا

 پلمو بی بنسته په بهرنې متجاوزاو قاتل پوځ ته قضایې مصئونیت ورکول او د آزادې پتنګان -۴

  مجاز ګنل کیږې؟ کي په بند ساتل په کوم آسمانې یا ځمکنې کتاب تورنول او

او په ځانګړي توګه د نړیوال د مختلفو عدالت غوښتونکو سازمانونو البته دا واقعیت لرې چه 

بهرنیو او کورنیو اړخونو  په سزا دیوان له خوأ د افغانستان په اوږدمهاله جګړه کي د جګړي

 د جنګې جنایت کارانو محاکمي ته  باید اړینه ده چه .باندي د جرم او جنایت تورونه لګول کیږې

 نه دا چه بندیان د سولي ضد افزار په توګه  فضأ کي رسیدګې وشې. راتلونکي او امن په يسول د

 وکارول شې. 

) د بندیانو د یرغمل نیولو تولو هغه معادالتو چه کابل اداره د سولي په ضد تر الس الندي لرې د

 : ګته پورته کوې هیلهپه  احتماالتو د تحقق  د الندي په شمول(

امریکایې احتماالً چه په پایله کي  لتاکنې د جګړه مار جوبایدن ګت زيرېشیو ـ د امریکا په ولسم

 .شېپوځیان په افغانستان کې پاته 



د بین االفغانې  تدوه ـ که ترامپ تاکني وګتل او امریکایې پوځ په بشپړه توګه له افغانستان نه وو

 مخکنې چمتو شوي زمینه باندي د کورنې جګړي پیل. پهتکر او تقابل 

 ي دالر د کورنې جګړي ته ،دوستم ته شین چراغ ښودللوې درستیز ګمارل او په پوځ کي نوي  

 خالصولو په معنا ده.

د دیرکیو افغانانو په  لوبه حساس او خطرناک پړاو ته ورداخله کړیده: طالبان خونړې کابل اداره

د الزاماتو تر اغیز الندي د سولي د مذاکراتو د ږر پیلیدو په  ود تاکن سوله غواړې. امریکا همغږې

 لرې. تمه د بندیانو د ږر خوشي کیدو مقصد ظاهراً 

ناکامې سره مخ دې. که سیاست او دیپلوماسې  د امریکا تر اوسه پوري د ستونزي د حل په مقصد

دا احتمال لري نه  سوله د امریکا په تاکنو کي مهم السوند وګنې،او  واقعاً سولي ته ژمن وې ترامپ

دریم کي د شپتمه لسیزه  طریقه وکاروې چه پههغه  میدان ته ورودانګې او چه سې، آې، اي ښکارې

 ګته پورته کیدل.  ترینه نړې د مخالفو مشرانو په وړاندې

د امریکا  صداقت له یو ستر  د سولي په اړه په هر حال ! د سولي کلید د امریکا په الس کي دې.

 آزمون سره مخ دې.

پدغسي حالت کي چه امریکایې پوځ د وتلو په درشل کي قرار لرې او  پوښتنه مطرح کیږې چه

په دفاع وزارت کي د عبدهللا د دلي  دوهمه درجه متفکر د سولي د کاروان په وړاندې پاتک اچولي،

  ؟ معنا ده په څه نه یو کس لوې درستیز مقام ته تاکل

 «پاې »  

 ۱۶/۰۷/۲۰۲۰ -فرانسه 


