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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په دررمن آنالين افغان ج  de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې په، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي   ئ 

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٨                      سالم خان 
                                         ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٨ 

 طالبان د کومې خاصې سيمې يا واليت د کنټرولولو 
  په فکر کې نه دي

  
ارفمال عبدالسالم ضعی يوال کنفرانس کې کوم چی دالمان په برلين  کی جوړ شوی وو ، د بې وسلې کولو په ن

ي وو نوموړی، له طالبانو سره د خبرو په باب د راپورونو د خپرېدا علت په لوېدي په تېره بيا په اروپا او  ون ک
والو پرعمومي افکارو د اغېز شيندل وباله ده همدا راز په  امريکا کې د خلکو د نظرونو مالومول او همداراز د لوېدي

نده سترا خپلو خبرو کی ويلی دی چی  د ا ر فغانستان دحکومت سره دطالبانو دخبرو په باب تر اوسه پوری کومه  
ه او له هغه وروسته دسولی په نامه شورا جوړه شوی ده خو  ل مشورتی جر ه هم يو  تيژی وجود نه لرې،که 

اغلي مال ضعيف دوينا پر بنياد ه د تماس په د سولی شوراه له طالبانو سر: دسولی مشخصه سترا تيژی نه لرې، د
و مختلفو ليستونو تر  ولو کی نه ده بريالی شوی او د هغوی د مشرانو نومونه يې هم د تور ليست په شمول له پن ين
ي ،مال ضعيف د هغه پالن په اړه چې وايي، طالبان دې په هغو سيمو کې چې تر کنټرول  اوسه پوری نه دي لېري ک

ي خو مرکزي حکومت دې ومني، وويلی دی چیالندې يې دي يا نفوذ پکې لري، خپل قوانين دا پالن د :  اجرا ک
افغانستان د تجزيه کولو لپاره وړاندې شوی، طالبان او نور افغانان به يې ونه مني ، طالبان دکومی خاصی سيمی يا 

ان په اړه ويلی دي  چی  په کنفرانس کې يې د يوه اف غان په واليت دکنترول په فکر کی نه دې، مال ضعيف دخپل 
ه چې د ده لپاره مهم دي هغه افغانستان دی ی او دی له هر چا سره خبرې کوي خو  ون ک   .حيث 

رو ملتونو دآمنيت په شورا کی ويلي چي په افغانستان کي په  ي استازي دمل ان رو ملتو  د افغانستان له پاره د مل
ه کيدو ده، دا مناسب وخت دی  ه امنيتي وضعه مخ پر  چي د کابل دولت ته قدرت انتقال سي او د طالبانو عمومي تو

سره د سولي خبري اتري وسي ،ديميستورا ويلي چي، دا مناسب وخت دی چي د راتلونکي دولتدارۍ له پاره بنس 
ودل سي، او افغانستان بايد د امنيت او دولتدارۍ چاري په خپل الس کي واخلي ،ديميستورا ويلي چي راتلونکي  ې ک

و په افغانستان کي سوله او سياسي ثبات رامن قدم به د ط ونه وي تر  البانو سره د سولي د خبرو اترو په اړه کو
انه ده، نه يوازي د پخاليني له پاره، بلکي د هغه ياغيانو د ادغام له پاره  ته سي ،هغه ويلي چي د خبرو اترو اړتيا رو

ي ي  چي د دولت خالف جن
لې وه ويلي چي د غربيانو سره هر ډول خبري خو طالبانو تيره ورځ د يوې اع الميې په خپرولو سره چي رسنيو ته لي

ي . ردوي په اعالميه کي راغلي ول چي دوی هغه گنگوسې هم ردوي چي گواکي طالبانو د غربيانو سره خبري ک
ين ي کي چي د طالبانو لخوا رسنيو ته استول سوې، يو وار بيا يې پر خپل دري  ی او ويلي يې ،په هغي خبرپا ار ک

واکونو وتل خه د بهرنيو  ه اخيستو اصلي شرط د افغانستان  د  ، ديدي، چي د سولي په بهير کي د دوی د ون
ي دې،  ي کي راغلي، چي د امريکايانو سره يې يوازي د زندانيانو د تبادلي په هکله خبري اتري ک طالبانو په خبر پا

ټن  ينو رسنيو لکه واشن و مياشتې مخکې راپور ورک چې طيب اغا د مخکی تر دی  ل مجلې  پوس او شپې
ي توب خبرې ک و رسنيو دا هم ويلي و .مالعمر په استازيتوب له امريکايي مقاماتو سره د جرمني په من لوېدي

تنه شوې دي و خو هماغه وخت سره له دې چې دا راپورونه بيا بيا خپرېدل او رسني.چې دا خبرې د طالبانو په غو
و رسنيو راپورونه رد  ل ، طالبانو د خبرو په باب د لوېدي ې وه خو دا پرې بيا بيا تبصرې کولې، طالبانو خوله پټه ک
ي ،طالبانو په يوه اعالميه کې بې له دې چې د  وډولو لپاره خپرې ل او ويې ويل چې دا ډول اوازې د اذهانو د  ک

و رسنيو طيب اغا او امريکايي مقاماتو ترمن په قطر،  ن کې د خبرو په باب د لوېدي دوب او د جرمني په مون
ي دي ،د طالبانو په اعالميه کې د  ي ويلي چې دوی يوازې د اسيرانو د تبادلې په اړه خبرې ک راپورونو ته اشاره وک

و کلونو کې يې  د اسيرانو د طيب اغا او امريکايانو ترمن د خبرو يادونه نه ده شوې خو دا ويل شوي چې په تېرو 
ي دي اسالمي امارت تر اوسه پوري يوازي او يوازي د هغو بهرنيو اتباعو په اړه « :تبادلې په برخه کې خبرې ک

چې له مجاهدينو سره بنديان دي د هغوی له متبوع هيوادونو سره فقط د بنديانو د تبادلي اوسرنوشت په هکله وخت په 
ولو لوی مثال يې  ي دي چې تر  تنو کوريايې اتباعوچې له اسالمي امارت ٢١ م  کال کې د٢٠٠٧پهوخت خبري ک

له د فرانسي اتباع چې له مجاهدينوسره اسيران شول  و ه  سره اسيران وو په هکله کاميابه مذاکرات او همدارن
ي مخکې د تبادلي په صورت کې وروسته له هغه خوشي شول وور  .اودوه تنه يې همدا 

ه د طالبانو سره خبري اتري پيل حامد کرزيتيره مياشت افغان ولسمشر،  ، ويلي وه چي متحده اياالتو په مستقيمه تو
ي ې وه چي دغه خبري اتري په هغه کچه نه دي چي، د دولت او طالبانو تر من سوله . ک هغه همدا راز زياته ک

ي چي د طالبانو سره يې خبري اتري پ لستان هم دا خبره ک ي خو د امريکا پخواني د وسي ،متحده اياالتو او ان يل ک



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

و پايلي يې و مياشتي وخت ونيسي تر  معلومي دفاع وزير، رابرټ کيټس، ويلي وه چي دغه خبري اتري کيدای سي 
که نو ددې خبرو په اړه بېال بيل . د طالبانو او غربيانو تر من د خبرو اترو په اړه ډير ل معلومات سته ،سي

ي کلونه کي و اوغربيانو تر من خبري اتري په هغه اندازه نه وي، چي وسي کوالی د افغانستان په ايي د طالبان. ا
واکونه د دغه هيواد په جنوب کي د  ه هم په افغانستان کي ميشت بهرني  اوسني حالت کي کوم تغير راولي ،که 

ې کي ډيري الس ته راوړني لري، خو پر دې سربيره غربي مشران د  ډير وخت را په دې طالبانو په وړاندي ج
ي له پاره د يوې سياسي حال الري په لټه کي دي  خوا د افغانستان د ج

يونو هيوادونو سره د بنديانو پر  ه کي راغلي چي، دغه ډله په وروستيو کي د  د طالبانو لخوا په خپره سوې خبرپا
ه کي د مثال په ډول، د طالبانو او فرانسې ي دي ،په خبر پا  تر من خبرو اترو ته اشاره سوې، چي تبادلې خبري ک

فرانسي طالبانو ته د پيسو ورکول  ،ونکي آزاد سولپه ترڅ  کي يې دوه فرانسوي ژورناليستان او د دوی افغان ژباړ
ول کيداي سي  والي په اړه د معلوماتو بربن رن ي او ويلي يي دي چي د فرانسوي ژورناليستانو د آزاديدو د  رد ک

ي له ستونزو سره مخامخ چي په افرايقا ک ي د نورو يرغمل سويو فرانسوي ژورنالستانو د آزادولو ه
ه  ي،طالبانوهمدا راز ويلي چي دوی د امريکايانو سره هم د زندانيانو د تبادلي له پاره په مستقيمه اوغير مستقيه تو ک

ی دی ين ک  ارتباط 
ی وړاندی دبی،بی،سې سره په خپلی مد مختار  احدا په داسی حال کی  چی د پاکستان ددفاع وزير چودري   و ور 

ی مر کی ويلی دې ،چې د پاکستان حکومت ته دا معلومه ده چې طالبان چېرې دي او له هغوی سره ليدل  ان يوی 
نی  ي دي چی طالبانو دمن ندونو کی په دی هم اعتراف ک ر ران کار نه دی، نوموړی په خپلو  او خبرې کول کوم 

ي نو هيوادونو سره اړيکی نيولی دې ،چودري احمد مختار دا هم ويلي دی چې د طالبانو استازي سعودي ختي له 
ي او د لوېدي له نورو هېوادونو سره هم اړيکي لري ،په عين حال کی دورتی موضوع په اړه، لوب عربستان ته  د 

ې  پا ې کې د پاکستان د مشهور ژورنالساين ميل ور ې په  ونکيد شنبې د ور ي  احمد ت او د سياسي چارو 
يده چې وايي د طالبانو سره د روغې جوړې روانې خبرې دې محرمې وساتل شي او که رشيد  هغه مقاله خپره ک

ل بيا به د ناکام ښ ټه ونلري او يو  احمد رشيد به دغه ليکنه کی  ،کار شيداسې ونشو نو دا خبرې به هم چندانې 
ل لپار ي   ٢٠١٠ه د طالبانو د مشرانو او د امريکا د حکومتي چارواکو تر من مخامخ خبرې د ويلی دی چې د لوم

ار کې وشولې چې مشري يې د جرمني يوه ديپلومات ٢٨ميالدي کال د نومبر د مياشتې په   مې د جرمني د مونيخ په 
ه وايي پدې خبرو کې چې . کوله پا تنې د ١١ور ينو چارواکو هم برخه  ساعته يې ادامه لرله، د طالبانو په غو قطر 

 د قطر په پايتخت دوهه کې وشولې او د همدغو خبرو نه ١٥اخيستې وه، د دويم رون خبرې د فبروري د مياشتې په 
ې وروسته د امريکا د بهرنيو چارو وزيرې ميرمن هيلري کلنټن د طالبانو سره د سياسي روغې  يوازې درې ور

له چې تر اوسه يې ساری ندی ليدل شوی ،ميرمن کلنټن ويلي جوړې په اړه د امريکا د دريز په اړه  داسې تبصره وک
و چې د طالبانو  يدی چې له برکته به يې يوې داسې سياسې نتيجې ته ورسي و ته زور ورک ؤ امريکا داسې سياسي ه

ي، په افغانستان کې د حکومت پر ضد روان بغاوت په ي او د القاعده د شبکې تر من به اړيکې وشلي  پای ته ورسي
ته شي ،د طالبانو او امريکايي  ولې سيمې کې ثبات او امنيت رامن او په همدې خاطر به يوازې په افغانستان بلکه په 

ل لپاره خبرې د مې د مياشتې په  پدغو خبرو . مې او اته مې نيټې بيا په جرمني کې وشولې٧چارواکو تر من د دريم 
ته کيدو په الرو چارو باندې خبرې شويديکې تر ډيره حده د طالبانو او ا ې په . مريکا تر من د باور د رامن د بيل

ه په طالبانو باندې د بنديزونو ليرې کول، د سياسي بنديانو آزادول او د طالبانو لپاره د يوه دفتر پرانيستل هغه  تو
رو ملتونو د جون د مياشتې په  ،ديمسايل ؤ چې زيات بحثونه پرې شوی ام واخيسته او د  مې١٧مل  نيټې يوه مهم 

ري ملتونه بايد چې د بنديزونو په ليست کې د طالبانو  تنه يې ومنله چې ويلي يې ؤ مل امريکا د متحده اياالتو هغه غو
ي ي سره جال ک  .او د القاعده د شبکې غ

ې وروسته  ينوسياسی کار پوهانو له نظره طالبانو له امريکايانو سره خبرې دوه ور ې چې متقاعد  د  له دې رد ک
ل  ه چې د افغانستان له حکومت سره ايتالف بايد ونه کجنرال حميد  د جوالي دريمه د  ،يطالبانو ته توصيه وک

پاکستان له يوه خصوصي تلويزيون سره په مرکه کې نن د پاکستان د استخباراتي ادارې ای ايس ای مخکني ريس 
ل افغان طالبانو ته الر ه چې له حامد کرزي سره ايتالفي حکومت جوړنه کجنرال حميد  ل  ،يونه وک حميد 

وويل اوس هغه وخت راغلی چې امريکا په افغانستان کې د يوه ايتالفي حکومت د جوړولو نيت لري خو طالبان بايد 
ري څ ل داهم ويلی دی چی ،وک ديپوی شي چې د پاکستان مل  کرزی د پاکستان دوست نه دی بلکې اوس: حميد 

ي دا به د پاکستان لپاره  اسالم اباد ته مجبور شوی دی، که چيری افغان طالبان له کرزي سره ايتالفي حکومت جوړ ک
ل په اخير کی  دا هم ويلی دی چې ضرور نه ده چې طالبان دې په افغانستان کې واکمني  ،ه ويه ن جنرال حميد 

ي بلکې نور کسان چې هغه هم د پاکستان دوستا  .ايد پر افغانستان واکمن وين وي بوک
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