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 ۲۰/۲۰/1۲۰۲                                                                    یساپ رعبدالصبوریانجن
 

ک کل  اشرف غنی  ته د ډاکتر طالبانو  

 دپلوماتیک ګذار 

دسترو سیاسي او  هشو السلیککال به فبروري کې میالدي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تېر هوکړهد دوحې 
 کړه هیانمنز همئې  ېامریک  بلکې وه تاوان ورسا نه یواځې افغانستان ته ې تړوند ،هکړه ده هحقوقی خالو ډک یو

دا چې نن په امریکا کې یو نوې    ،صدمه ولیده و موقف په جهان کې اد دې تړون سره د امریکا اقتدار چې ځکه 
د  مشرتابه د دې تړون   ینو دي حزب یعنی د دموکراتانو ګوند چارې په الس کې اخیستي یمنتخب ولسمشر او نو

دا صحیح خبر ده چې دا   ، کړيخوندي د داوړو هېوادو ګټه به دا کار  شي،پیل   بهډېرژر چې  ې هوډ لريارزون
د افغانستان  چې  هغه وخت درست مفهوم درلودلی شو دې هوکړېخو السلیک شوتړون د امریکې او طالب ترمنځ 
کله چې د افغانستان د ګټو خبر منځته راځي نو د افغانستان د منتخب دولت د  ،وایه د برخه لیک په هکله پکې څه ن

 بللی شو ځکه: تړون نو دا تړون د سترو خالو او تېروتنو ډک  ،حضور مسئله هم  پدې خبرو کې مطرح کېږي

ه  نځای ور فریق په حیث  په دغو خبروکې اصلي ئې دته چې د افغانستان دولت  دهیوه ستره تېروتنه دا -1 •
 .دینه خبر ن  وړتراوسه افغان دولت د دغه تړون بشپړو پرېک حتی  ،ل شوکړ

 يپکې تعریف شو اړخونه یا خواوېبله تېروتنه او ستره سیاسي خال په دې تړون کې دا ده چې د جنګ -۲ •
تعریف او شامل شوی   ېپه حیثیت پدې تړون ک فریقالزمه دا وه چې باید افغان دولت د جګړې د اصلي  ،ديه ن

په حیث افغان دولت په رسمیت  بل فریقدې خال دا زمینه برابره کړه چې طالب د جنګ د  نوځکه ،وای چې ونشو
 د ناورین سترعامل وګرځېد. او د نن ورځې دا کار دجنګ د نه ختمېدو  چې ،او ورته اهمیت ورنکړي ونپېژني

مشروعیت نړیوال  هویت اوته ئې سیاسی  امریکه  یوې ترهګرې ډلې د تړون بله تېروتنه دا وه چې -۳ •
ترهغه چې د طالب ډلې مرستیال مشر مال دادهللا تېر دسمبر په  ترالسه کړطالب  کاذب غرورنو ځکه  ،ورکړ

دترامپ سره نیم ساعت تیلفونی خبرې وکړې او ما تېلفون زخمیانو ته ووېل چې » ما او کراچې کې خپلو ملګرو 
او   یعنی مال دادهللا د ترامپ له خبرو په غوسه شوی او تیلفون ئې قطع کړې ده «کټ کړ هغه نده کټ کړی پرې 

 ۰ي کوي چې منشه ئې همدا د دوحې تړون دهئهغه کاذب غرور ښکارندوددا خبر د طالب  ې خبرې،داسې نور

د عام المنفعه  وهدفي وژن او خپل ځای ورکړي يخپله بڼه بدله کړ جګړه د طالبانودا تړون سبب شوچې -۴ •
د   ،و لپاره رامنځته کوللد حکومت د بدناموبې نظمي  په ښارونوکې  ،څټونو نړول مقناطیسي ماینوایښودلنب

د پاکستان   وقو سترګې پټول برعکسیوې دایمي سولته په پام کې نه نیول، د ښځوله حق ،افغانستان د خلکو هیلې
 لړۍ کمېدلو باعث وګرځید. او طالب باندې د ګذارونو ،تقویه کولد دوحې خبرواتورو کې موقعیت 

امریکایان باید پرې ښه   امریکا پورې مربوط ده او وکړه ډلې سره معامله شورشيیوې  دا چې امریکا-۵ •
 .پوه شي

 
چې دا تړون به د سره ارزوي په دې هکله »جان ِکربي«  د پنتاګون اوس د ښاغلي جوبایدن ادارې دا هوډ کړی 

چې د خبرواترو په بڼڅټ طالبانوسره یوې د حل و شنبې په ورځ ووېل» مونږ اوس هم کوښښ کونجویاند د تېرې پ
 الرې ته ورسېږو که څه هم طالبانو په خپل تعهداتو عمل ندی کړی« 

  ان(طالبډلې )م کال د امریکا او شورشي ۲۰۲۰د  ښاغلی بایدن سووېل چې د امریکا جمهوررئې «ِکربي»ښاغلی 
ترمنځ الس لیک شو متعهد ده، د دغه تړون په اساس طالبان باید په امریکایانو حملې بندې کړي، تاوتریخوالی ډېر 

ترمیاشتې  م میالدي کال د مې ۲۰۲1مقابل به د کم کړي او دولت سره دسولې خبرې اترې مخته وېسي، امریکا بلِ 
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د فرانسې خبري آژانس ته وېل »طالبانود تاو   «جان ِکربي»ښاغلي  ،خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي
عمل ندی کړی«، ښاغلي ِکربي زیاته کړه ترڅو   باندېد کمولو او د القاعدې سره د اړیکو دمنځه وړلو يتریخوال

میاشتې پنتاګون خپل  (مې)هغه ونوېل چې تر که څه هم شرایط داسې وي » کاربه د خبرو پرمېز سخته وي« 
 . سرتېرو کچه صفرته رسوي او که نه

  
 له څه ده؟ د طالبانو وارخطائي

طالبان چې   ،او په بهرني سفروئې الس پورې کړی ده یچي پلوی د مره کې له میزه وتل  کپه دوحه کې د طالبانو مر
ترڅو امریکې ته په  لد ښاغلي جوبایدن د راتلونه ورسته سخت ناهیلې شوي دي نو ځکه ئې بهرني سفرونو پیل کړ 

غیر مستقیم دول ګواښ وکړي چې دوۍ متحدین لري او کوالی شي بیا جګړه د امریکا پرضد ګرمه کړي د طالبانو 
 درې پالوي ایران، روسیه او ترکیې ته په سفر تللي. 

 
 ښاغلي شېرمحمدعباس ستانکزي په مسکوکې دا اعالن وکړ:

 ورکړي نو دوۍ به اوربند وکړي او نوي حکومت سره به خبرې پیل کړي«. »که ډاکتراشرف غني استعفاء
په افغانستان کې مشروع او منتخب دولت اوحکومت موجود ده نوی حکومت چې طالبانې غواړي هغه خپل  

 !ده خب ر ISIاوGHQ اود پاکستان د غیرعملي  ،ساسی قانون خالفمشروعیت له چانه اخلي دا د ا

دا خبرې په داسې حالکې مطرح کوي چې څواونۍ مخکې ذبیح هللا مجاهد د تکړه ژورنالست   يښاغلی ستانکز
میرویس ستانکزی سره په یوې مرکه کې چې له شمشاد تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېده د هر ډول موقت حکومت 

ردې په مسکوکې دا خب   یر دا ده چې څه سبب شول چې ستانکزخب ر په قاطعیت سره رد کړه، اوس خب   دمنځته راتلو
په بېړنۍ توګه اعالن کړي کولی شول چې په دوحه کې د خبرو پرمېزئې مطرح کړې وای، داسې ګونګوسې هم 

هکله ئې خبرکړي دي،   شته چې حامد کرزي او اسماعیل خان له عباس ستانکزی سره لیدلي او د موقت حکومت په
که څه هم عباس ستانکزي ال دمخه د افغانستان د اردو د انحالل خبره هم کړې وه، یوه خبر جوته ده چې د آی اِس  

پدی پوه شوی  چی دطالب او امریکا د دوحی هوکړه په آی جهنمي سازمان د خپلو امکاناتو او ذرایعو په مټ 
پټه ناسته  يکرزی اوطالب لور حامد توګه د ۍله همدی کبله یی په بیړناو  دمنلو وړنده خط اوخال سره نور ياوسن

 .عباس ستانکزی په څرګندونو کی بر بنډ شو  محمدرامینځته کړه، چی اصلی پیغام یی د ماسکو نه د مال شیر
 

موقت او انتقالی حکومتونه تجربه   ۵۸تراوسه جهان   ،دلته الزمه ده چې یوڅه د موقتو حکومتونوپه هکله رڼا واچوم
 حکومتونه تجربه کړي چې ناکام ول:  موقتکړي چې مطلق اکثریت ئې ناکام حکومتونه ول افغانستان هم داسې 

 
 افغانستان کې موقت حکومتونه: 

کله چې شورویان له افغانستانه ووتل د صبغت  ، کال 1۳۶۸دمجاهدینو موقت حکومت د جال وطن په نوم -1 •
 هللا مجددی په مشرۍ جوړ شو چې د ګلبدین حکمتیار اویو شمېرنور مجاهدینو د اختالفاتو ښکار او له منځه والړ.

آی اِس آی   ،کله چې د جالل آباد دنیولو پالن د آی اِس آی او نورو خارجیانو له خوا پاکستان کې جوړشو-۲ •
د جالل آباد د سقوط ورسته به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو موقت حکومت جوړېږي او هغه به  پرېکړه وکړه چې 

له بلې خوا     له خوا ترنیوکو الندې راغله اویو شمېر نورو جالل آباد او کابل ته انتقالېږي چې دا پرېکړه د مجددی
 و دا پرېکړه نتیجې ته ونرسېده.مجاهدینو په جالل آباد کې د ډاکترنجیب هللا د قواو لخوا ماته وخوړه ن

کله چې د خدای بخلي ډاکترنجیب هللا حکومت سقوط وکړبیا د صبغت هللا مجددی په مشرۍ موقته اداره  -۳ •
ګلبدین حکمتیار حتی د همدې دومیاشتني حکومت سره هم جوړ رانغی   هد دومیاشتو لپاره رامنځته شول کال  1۳۷1

او دصبغت هللا مجددی طیاره ئې کابلته د  راتلو په وخت کې وویشته چې د نېکه مرغه طیارې سقوط ونکړ او  
ته شوه د صبغت هللا مجددی دومیاشتنی حکومت هم د سختو ننګونو جګړو او خک روغه د کابل هواېي ډکړکې 

ه مخ وه خلکو امن اوامان ندرلوده، که څه هم صبغت هللا مجددی نه غوښتل چې له قدرته الس واخلي خو  ستونزوسر
 چې هغه وخت د دفاع وزیروه مجبورشو چې قدرت پرېږدي.  لخوا د احمدشاه مسعود

کال کې   ل 1۳۷1د ښاغلي برهان الدین ربانی په مشرۍ موقت حکومت چې د څلورو میاشتو لپاره د -۴ •
ځان ئې د افغانستان ولسمشراعالن   رابللومجددی منځته راغی، برهان الدین ربانی د حل وعقد شورا په  روسته له

پای ته ونرسېد صدراعظم په  مخالفت  دې حکومت صدراعظم وټکال شو خو ګلبدین حکمتیارد که څه هم کړ
د کابل دجنګونو  چې دا جګړهد دولت سره به جنګ اخته شول او یوبل ئې په توپو او راکټو ویشتل،  چارآسیاب کې

د ښاغلي  مړه زخمي او بی کوره شول باالخره  یانزره کابل ۵۰۰نیو اوجنایاتو سترعامل وګرځېد کابل وران او اور
 طالبانو ماته وخوړه او له خپلې څوکی سره بدخشان او تخارته وتښتېد. لهرباني ادارې 
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مشرۍ کابلته راغله په داسې حال کې چې د  کال کې د مالرباني په  ل1۳۷۷د طالبانوموقته اداره د-۵ •
 رباني افغانستان رسمي دولت د برهان الدین رباني په مشرۍ په تخارکې شتون درلوده او جهان د برهان الدین 

حکومت په رسمیت پېژنده، مالمحمد عمر اخند په قندهارکې پاتې شو او هلته ئې د علماو شورا دعوت او ځان ئې 
، د طالبانو اداره ترپایه درې ملکو پاکستان، عربستان  خو جګړو همغه سې داوم درلودهٔ امیرالمونین اعالن کړ 

 .سعودی او امارتوپه رسمیت پېژانده

الوتکوپه  ۵۲میالدی کال کې د بی  ۲۰۰1کال یا  ل1۳۸1حامدکرزی په مشرۍ موقت حکومت ښاغلي د -۶ •
نځه والړل، دغه اداره چې د ډالرونو او نړۍ  مرسته د بن کنفرانس دپرېکړې په اساس رامنځته شوه طالبان له م

مرستوسره واک ته ورسېده ترټولو ناکامه مفسده بې مسئولته اداره وه دغه ادارې نه یواځې دا چې   ووالوبې سار
،  په کېنښودهبڼڅټ ئې هم  يدرنه ادارهېڅ بنیادي ټولنیځ ،سیاسی او اقتصادي کار ترسره نکړ حتی یوه کارا او م  

په نوم پیسې شخصی جیبوته واچلول شوې   وبنیادی رغون د دغه دوره کې نړیوالې مرستې ټولې غارت شوې 
مذهبی، ژبني، او قومي اختالفات خپل اوج ته ورسېدل جنګساالري تقویه، رشوت آزاد اعالن شو د ځمکوغصب 

 ه ملت ترې رنځ وري . سري، لنډغري خپل اوج ته ورسېده چې ترنن  چور او تاالن، بې عدالتی، خود
 

کومه مثبته پایله نه درلوده او وینې بهېدنې زیاتې شوې فقر او فالکت خپل   نهترهغه ځایه چې ګورو موقت حکومتو
اوس یوڅه ناڅه ویلی شوچې په   د ډاکتراشرف غني په راتګ کوره او بې پته شول،ېاوج ته ورسېده خلک ب

ه بیاهم یوښه دولت لروچې ډېرتالش او کوښښ کوي ترڅومثبت افغانستان کې له ټولو نخوالو او فساد سره سر
کارونه ترسره کړي او ډېرئې هم ترسره کړي دي اونسبي ښه اداره ئې رامنځته کړې ده که جنګ جګړې نوای نو 

 درلودلی. موښې او سترې السته راوړنې به  
 

نور ټوپکمارو، مفسدو او مافیائي  او یوشمېر میررحمان رحمانی اوس بیا حامدکرزي، اسماعیل خان، عطامحمدنور،
مه میررحمان رحمانی هم   ۳1یوکوښښونه شروع کړي ترڅو موقته اداره را منځته کړي نن یکشنبه د جنوري  کړۍ

په ډاګه کړه چې د موقت حکومت طرحه ئې ترالسه کړې اودی ئې هم مالتړ کوي مقصد د موقتې ادارې نه د هغه  
رسېدل دي چې د ډاکترغني له خوا له قدرته ګوښه شوي دي، نن د ډاکتراشرف  مفسدو اومافیایی کړیو بیا قدرت ته 

او د پاکستان، طالبان او ایران نه د امتیازاخیستو له عمله   يبدله شو ودغني سره مخالفت او په هغه نیوکې په یو م  
 ر. او ملي ګټوپه خاط پالنېکېږي نه د وطن

 
 د ډاکترغني دپلوماتیک تالشونه!
شنبې په ورځ  نجد امریکا د بهرنیو چارو وزیرښاغلي انتوني بلینکن سره د تېرې پولسمشر ډاکترمحمد اشرف غني 

له غرمې روسته تېلېفوني خبرې ترسره کړي، په هغه بیانیه چې د امرېکې بهرنیو چارو وزارت خپره کړې ده 
او سیاسی د امریکا دپلوماتیک قاطع مالتړ راغلي چې ښاغلي بلینکن د ډاکترغني سره په تېلفون کې » د سولې نه 

اوربند چې د افغانستان د ټولو خلکو په ګټه وي تاکیدکړی   دائمي  حل الرې تداوم د یوې تل پاتې او عادالنه سولې او
چې د   هښودلو ئې هیله  او چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون به له سره څېړي هکړزیاته ده« ښاغلي بلینکن 

 ۰ل رهبران باید له دې تاریخي فرصته ګټه پورته کړيافغانستان ټو
 

او ترکیه له  ، چک جرمنی د بلې خوا ډاکتراشرف غني د دوستو هیوادو لکه  کانادا، ناروي، سویدن، استرلیا، 
او کابل کې له  سره تیلفونی خبرې کړي  نانسي پلوسي او نورویوشمېر سناتورانود امریکې دسنا رئیسې ولسمشرانو

  او دافغانستان د سولې، اوربند، د قدرت د مشروع انتقال په هکله ئې معلومات او دي سره لیدليیوشمېرسفیرانو
ښاغلي   مشورې ترسره کړي، همدا شان ښاغلي حمدهللا محب د امریکا د ملي امنیت مشاورسره تیلفونی خبرې کړي

د یوثبوت په حیث  ترالس الندې نیولي او له   امرهللا صالح سخت امنیتی تدابیر او د ترهګرو اړیکې له بهرسره
د ډاکترغنی دا ټول دپلوماتیک کوښښونه باعث شول چې د   یوشمېرسفیرانوسره پدې هکله لیده کاتهٔ کړي دي،

ې ناتو او امریکا خپره  نامریکا او اروپا په لیدلورو کې بدلون را منځ ته شي په هغه اعالمیه کې چې اروپائي ټول
 کړې راغلي: 

 
بل کې د امریکا سفارت، د اروپایي ټولنې پالوی، د استرالیا، کاناډا، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلنډ، فرانسې،  کا»

جرمني او ایټالیا دیپلوماتیک ماموریتونه په افغانستان کې د هالنډ، اسپانیا، سویډن، بریتانیا امریکا دیپلوماتیک 
تي زېربناوو ویجاړول، چې زیان یې نېغ په نېغه ولسي وګړو بنسټونه په افغانستان کې وژنې، سړي تښتونې او د حیا

 ته رسېږي، غندي.  
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

په کابل کې د امریکا سفارت په یوه ټویټ کې ویلي "له خپلو متحدینو او ملګرو سره یوځای موږ وژنې، تښتونې او  
اوتریخوالي ډک د مهمو زیربناوو ویجاړول غندو، طالبان باید پر دې پوه شي چې د هغوی ویجاړوونکي او له ت

 اعمال نړۍ په غوسه کوي او باید په افغانستان کې د سولې په خاطر ترې الس واخلي".
د اروپایي ټولنې په یوه خبرپاڼه کې بیا ویل شوي چې "طالبان د دا ډول هدفي تاوتریخوالو د ډېری پېښو مسئولیت  

« ېلایر له رامنځ ته کېدو سره مرسته کوي".لري او د دوی بریدونه دولتي ادارې کمزوری کوي او د یوه نامنه چاپ
 بی بی سی پښتو 

 
اترو په واوس خبرپدې ده چې بیا کتنه په تړون کې به څه وي، که چېرې امریکا الاقل په تل پاتې اوربند او د خبر

هکله بدلون  مطرح کولوپه  د طالبانو د وکېدوام ټینګ پاتې شي دا کاربه د دې سبب شي چې پاکستان خپلو تاکتیکون
، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ال د مخه له امریکا غوښتي چې تړون ته ژمن  کړيه رامنځت

لي صورت سره به د طالبانو نه که څه هم امریکا هیواد به کومې ګټې چې دلته په سیمه کې لري په ک   پاتي شي،
 وساتي. يالس په سرنشي او دوۍ سره به خپلې اړیک 

 
لبان د اسالمي نظام غوښتونکي دي مګرهیڅوک ترې دا نه پښتي چې هغه اسالمي نظام چې طالب ئې غواړه باید طا

ولی  اسالمي ملکوکې ئې نظیر نشته ده، ۵۷کړي چې دا څه رنګ نظام ده چې په دا وړاندې تعریف  ئې خلکو ته
 ؟ طالب د خپل نظام له تعریفه ډارلري!

کراچۍ او پېښاور، طالب وائي چه اویا سلنه خاورئې په الس کې ده مګر خپله په قطرکې دفتر لري او کډې ئې په  
 کوېټه کې ژوند کوي. 

طالب وائي  چې اویا سلنه خاورئې الس کې ده مګرله چاوندنو او د نور ډلو له شتون نه منکر ده خیر دا نور 
شي یا به نیول کېږي یا به وژل  نڅوورځې ښائي ژوند کولي و ترهګر چېرته ژوند کوي په دولتي سیموکې خو

 کېږي.
او پدې هکله  نه لري د وطن د اوالد او راتلونکي لپاره طالب بې له جنګ او قدرت ته درسېدوبل هېڅ کړندالره 

او  چې طالب همهغه تېرطالب ده چې ال تراوسه د جهان، علم، او تمدن سره کومه لېولتیا  هخبرې نوکوي معلومه د
  او جهان سره باید همګام اوسو چې دا هیله د امارت په وجودآشنائي نلري دا عصر و زمان د علم و تکنالوژی ده 

انسانان خدا پاک د ژوند لپاره پیداکړي او دا دنیائې دنعمتوسره ورته تحفه ورکړې ترڅوئې د  تحقق نه مومي کې
 . ترې خوند واخلي او د خدای ش کرپرځایکړي خپل عقل او فکرچې خداج ورته ورکړی ځانته جنت جوړکي او

 
 سېدااو حاالتو د مال دادهللا له خبروتېردسمبر په کراچۍ کې  که سم تدابیرونیول شي په آند د امنیتي کارپوهانو

جمهوریت ډېرټینګ او د نړۍ والې ټولنې   اویا دولت سره جوړ راځي، ختمېږيیا  معلومېږي چې طالبان به ډېرژر 
کلک مالتړ له ځانه سره لري نو د دې لپاره د موقتی ادارې خیال بافانو ته صبرې جمیل د هللا له درباره غواړم،  

حوصېله مندي ولرو چې دا ټول د داسې یو نظام  زغم اوته باید یوې پایدارې او واقعي سولې رسېدواوس نو د 
شي چې په هغه کې انساني حقوقوته درناوی، دموکراسی، تولنیځ عدالت، قانون علم و   ترالسه ېترسیوري الند

ټولټاکنو په مټ ترالسه   یکودموکرات دوښه او مستقیم ګډون خاو د ولس زعامت د ولس په   شتون ولري تکنالوژي
 .ېږياني دنده جوړشي، نظام او جمهوریت ساتل د هر با درکه  وطنپال او په ترقي مئین افغان ایماني او انس

 
 هیله دبریا پهد تل پاتې سولې او جمهوریت                                        
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