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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

  

ه                              سالم خان :ليکوال  ٢٥-٠٣-٢٠١١  ني
        

 

 مګړی له حکومت سره جنګيږی ترهګر نه دی ټول هغه کسان چی د
 

 تنو د  فراغت په ٢٩٩ولسمشرحامد آرزي، چې د سې شنبې په ورځ د ملي اردو د نظامي اکاډم د  دريمې دورې د 
ترهګرنه دي، بلکی هغوی د اوسني دولت د ) طالبان( مراسمو کی خبری کولی وويل چې ټول وسله وال کسان

واآونو د خپلسرو بمباريو او د سيمه ايزو زورواآانو له امله په وسله والو مقاومت الس يوشمېرز وواآو، د بهرنيو 
پورې آړى دى، نوموړی په خپلو خبرو کی وويل زه همدغو وسله والو طالبانو ته بلنه ورآوم، چې ستاسو د مخالفت 

واکونو ته د ه پاتی کيدلو  اوږدی مودی د په دوام سره بهرنيو    پلمه او بهانه پيدا کيږې ولسمشر آرزي په ياده غون
و بريدونو،  انمر تنه وآړه، چې نور دې جګړه پرېږدي، له  وډيو او د ملكي  آې له وسله والو طالبانو په آلكه غو

اى شته، او خپله مبارزه دې له سياسي خلكو له وژنو دې الس واخلئ او  الرو په وينايې په افغان دولت آې هغوى ته 
 .چارو پرمخ يوسي

ان د افغان طالبانو استازی بولي تير اوونی په کابل کې په  يوه عبدالخالق ملکزي د بله لوری د  په نامه يو کس، چې 
ند شو او دسولی  د ر ده کی را  ان د  خبری غو خه  يی خپل مال تړ اعالن کړی عبدالخالق ملکزی  و  روانو ه

نورو بهرنيو  و استازي بولي، چې د نوموړي په خبره دوی په وروستيو کې د القاعده او زرو وسله والو طالبان١٢هغو 
خه جال شوی او دافغان دولت سره سوله کول غواړې، ملکزي د يکشنبې په ورځ په کابل کې تر يوې خبري  کړيو 

ي وروسته د ازادي راډيو سره په مرکه کې وويل، چې د دوی هدف په افغانستان کې  راتلل او جګړه سوله غون
ختمول دي چی افغانستان کي سوله راشي، دی وايی موږ چې کله د افغان ولسمشر کرزي ژړا واورېده او ويل يې چي 

ندونو په طرڅ دخپلو  ملکي تلفات ډير شوي، نو موږ دا پرېکړه وکړه، چې بايد سوله وکړو، ر نوموړی دخپلو 
و  دي او وی وی چی دشپږزرو نورو طالبانو سره هم په خبرو او مربوطو غړو شمير ددولس زرو په شاه وخواکی و

 .مذاکراتو مصروف يو
ندولو ويلی دی چی دسولی عالی شورا نه منی دده په خبره  دا عبد الخا لق ملکزی  ر  په خپلو 

، چې د سولې عالي شورا  په تير يوه کال کې  د سولې لپاره هي هم  نه دی کړی ده وويل، که
ېر د لوړپوړو چارواکو سره چي د دوی د  ملګرو خبري د ولسمشر حامد کرزي د مرستياالنو په 

واکونو د عمومي قومندان جنرال  ام کې دوی په افغانستان کې د نړيوالو  رواني دي او په دوهم 
رويس او خپله د امريکا د سفير سره خبري کول غواړي  .ډېوې پ

ه په لندن کې د بريتانيا د  ری چهارشنبی په ورځ دتي په عين حال کی جنرال ډيوي پيتراييس د  حمل په دريمه ني
رام کې ٧٠٠سلطنتي خدماتو انستيتيوت ته په وينا کې وويل چې شاوخوا  ای کېدو په پرو  طالبان په ټولنه کې د بيا يو

ای کېدو په  .رسمًا شامل شوي دي ه زيات او کم نور په ټولنه کې د بيا يو مختلفو پړاوونو کې دي دوه زره يا تر دې 
ې او خپلو کورونو ته تللي دي، ونو نورو وسله اي نوموړی همدا راز ادعا کړی ده چی  او موږ فکر کوو چې په زر

ی دې  که اي ه زره وسله والو طالبانو يا خپلی وسلی پرم خهانژدی پن الس  ويا نيت لری چی له جن اوجګړی 
 ونيسی ،  کرزی په زغرده غواړي چې د طالبانو له مشرانو سره تماس پيتراييس دا هم وويل چې ولسمشر واخلی،

وکچو دوام لرې، ی په  ی ه ده همداراز وويل چې د طالبانو له مشرانو سره په جګه کچه تماسونه  ددی کار لپاره 
کاره ده چې نه شم ويلی چې په نيول شوي  م او  وروستيو خوزه نه غواړم چې د دغو تماسونو په باب مبالغه وک

 .مياشتو کې له چا سره تماسونه نيول شوي دي
طابانو نما ينده نه بولی او رسنيوته يی ويلی دی چی   عبدالخالق ملکزی د  دقاری يوسف احمدیمګرم دطالبان وياند  

انی په کلکه ردوو او دا د امريکايانو د روانی تبليغاتی جګړې ي ه ادعا وه موږ د تل غوندی دا ډول پوچی او بې بنس
نديږی او . ه بولوبله ناکامه ه ر يرې او شخصيتونه په مطبوعاتو کی را احمدی وايی چی وخت په وخت نابلده 

مراه کونکي تبليغات دي او دا ډول اشخاص  ه مطلق درواغ او  يتوب ادعاوی کوی حال دا چی دا هر  زموږ د استا
  .د امريکا د الس آلې دي
و پر  وايی چی امريکاقاری يوسف احمدی  غواړی عامه اذهان مشوش کړی او د خلکو پام بلی خوا ته واړوی تر 

 . خپله ماتې او بې وسی پرده وغوړوی
و چی په افغ يان موجود احمدی په پای کی وايی چی زموږ دري واضح او ثابت دی يعنی تر  انستان کی بهرني پو

ه نه هغه به اشغال ته مشروعيت ورکول او د ، موږ به د اشغال په صورت کی هي ډول خبری اتری ونکړو کوی
 .  افغان ولس د آرمانونو سره جفا او خيانت وی



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

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

، چې د طالبانو په اړه يې ډېرې ليکنې کړي، په افغانستان احمد رشيدد سيمې مشهور پاکستانی ژورناليست او شناند 
لي ه وخت دوامداره سوله راتالی شي چې په افغانستان کې هغ: کې د سولې د رات په الرو چارو په يوه شننه کې ک

خه خپله الره جالکړی احمد رشيد  ېږدي او طالبان له القاعده شبکې  امريکا له طالبانو سره خبرو اترو ته غاړه ک
ا کار وکړي چې په سيمه کې جګړه پای ته ورسېږي  ې اجن زياتوي، امريکا او ناټو ته پکار ده چې پر يوې داسې 

 .بل حکومت ترمن باور او ډاډ رامن ته شياو د طالبانو او کا
تنه کوي او وايي ي باور غو په دې نوې : احمد رشيد په افغانستان کې د سولې لپاره د سيمې د هيوادونو د خپل من

امونه  ي باور لپاره دې   ن د طالبانو او لويدي ترمن د خپلمن ا کې د پاکستان ايران او هند او د دې تر  اجن
ړل شې احمد رشيد ليکي، افغان ولسمشر حامد کرزي له طالبانو سره د خبرواترو لپاره د سولې عالي شورا پورته ک

 .خو ده ته پکار ده چې پر دې خبره په ټول هيواد کې نور جوړ جاړی هم رامنخ ته کړي. جوړه کړې
يني وړانديزونه احمد رشيد  لکه؛ .کړي په خپله ليکنه کې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره 

 ناټو، افغان حکومت او پاکستان دې بندي طالبان خوشي کړي، د دوی امنيت دې خوندي کړي او يا دې هم هغوی -- 
ناټو دې مرکچي طالبان پرېږدي چې ازادانه ت رات وکوالی  .پرېږدي چې په يوه درېمګړي هيواد کې پناه واخلي

ان ته دفتر پرانيز  .يشي او په يو دريم دوست هيواد کې 
په دې خبرواترو کې دې د ملګروملتونو او اروپايی اتحاديې د هيوادونو له الرې ايران هم ور کړای شي چې په  -- 

ه يوسي هغوی دې پرېږدي چې خپل هيواد ته الړ شي او يا هم په  .خپل هيواد کې د افغان طالبانو پ مرکزونه له من
ل خو په دې خبرو کې دې  .دريم هيواد کې پناه واخلي د القاعده شبکې او د هغوی ملګري شامل نه وي او نه دې بخ

 .کېږي
ه جال کړي او د افغانستان حکومت د مامورينو، مرستندويانو او نورو  --  طالبان دې له القاعدې سره خپله الره په ډا

وون ي بمي بريدونه دې پای ته ورسوي، د  انمر يو او خيريه موسسو د کارکوونکو له وژنو الس واخلي، 
ول او ورانول دې ودروي  .حکومتي ودانيو سو

د ملګروملتونو امنيت شورا دې په يوه نوي پرېکړه ليک کې د افغانستان له حکومت او طالبانو د جګړې د پای ته  -- 
انګړي استازي ته دا واک  تنه وکړي او ملګري ملتونه دې په افغانستان کې خپل  رسولو او د خبرو د پيلولو غو

يو هيوادنو سره خبرې پيل کړی چې په دغه هيواد کې خپله تربګني او سيالي پای ته ورکړي اون  چې د افغانستان له 
ان بېلوي او دغه  ورسوي او له هغه طالب مشرانو سره د خبرو اترو لپاره الره هواره کړي چې له القاعدې خپل 

خه وايستل شي. م.طالبان دې د م  .د ترهګرۍ له تور ليست 
ه کړي او خپله سيالي دې په دغه هيواد کې ختمه  --  د هند استخباراتي ادارې دې په افغانستان کې خپل حضور په ډا
رۍ او بيارغونه کې سيالي وکړي افغانستان کې دې په دولت جوړونهپه.کړي او ژمنه دې وکړي چې د يوه بل .، سودا

خه الس واخليد کمزورولو لپاره به د افغانستان خاوره نه کاروي او په  ي شتوالي    .دغه هيواد کې دې له خپل پو
افغان حکومت دې ژمنه وکړي چې د يوې سياسي روغې په صورت کې به په خپله خاوره کې مېشت بلوڅ  -- 

ه بلوچستان ته ستانه کړي خو له پاکستاني پوځ،  بېلتونپالي مشران له يو سياسي جوړجاړي پراساس په خوندي تو
خه دې د هغوی د خونديتوب او حفاظت ضمانت واخيستل شي او پاکستان دې ټولو نړيوالې ټولنې لک ه سره صليب 

نه اعالن کړي د پاکستان پوځ او ای ايس ای دې ټول نيول شوي بلوڅ  .بلوڅ بيلتون پالو ته عمومي عفوه او ب
 .بيلتونپالي خوشي کړي چې پکې په سلګونه تري تم او ورک دي

ر دولس مياشتو پورې د هغو ټولو افغان طالب مشرانو او د هغوی کورنيو لپاره چې غواړي پاکستان دې له شپږو ت -- 
ې يو مهالوېش وټاکيخپل وطن ته ستنې شي يا هم په پاکستان او بل دريم هيواد کې اوسېدل غواړي،  . د وروست نې

ن په شمالي وزيرستان کې او له دې سره جوخت دې پاکستا .ملګري ملتونه دې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي
وډول  ي يرغل پيل کړي چې د سولې بهير  د القاعدې شبکې او هغه افغان او پاکستاني طالبانو پر وړاندې پو

 .غواړي
افغان حکومت دې په خپل هيواد کې دننه له طالبانو سره تر رسمي خبرو اترو مخکې د ټولو توکمونو، مدني ټولنو  -- 

او .خبرې اترې دې د امريکا او طالبانو ترمن هم پيل شي .ملي جوړجاړی رامن ته کړياو قبايلو ترمن يو پراخ 
امريکا دې پر دې خبره هم سال شي چې د بې پېلوټو الوتکو په بريدونو او د نورو وسلو په وسيله د طالب مشرانو په 

 .وژنه کې کموالی راوړي
ې د پا  په قلم چې پخوا په افغانستان کې د لخدار براهيميباب د افغانستان دموجوده کشالی په  د نيويارک ټايمز ور

په دې مقاله کې راغلي دي چې . ملگرو ملتونو خاص استازی وو دتيری چهار شنبه په ورځ يومطلب خپور کړی دی
کاري چې  .د امريکا په مشرۍ د ياغيانو پرضد جگړه د طالبانو د سخت مقاومت سره روانه ده دا هم غير واقعي 

ه والړ شيوويل شي   .طالبان به له من
 

  لخداربراهمي
ای شي، اوس  و سره سره چې غواړي د طالبانومشران د حکومت سره يو د ا فغانستان د حکومت او د امريکا د ه



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

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

کاري چې دغه جگړه به همداسي دوام وکړي او پای يې هم نه معلوميږي  .هم داسې 
 دومره وکړي چې يوشميروړې ډلې د حکومت خواته را  وبولی نيويارک ټايمز ليکي، د مخالفينو د ادغام پروسه به

خوداچی ډيرشمير مخالفين دحکومت خواته رامات کړي دابه سرته ونه رسيږې چې داسې معلوميږي چې هي کومه 
په عين حال کې په غربي نړۍ کې له جگړې سره د . خوا به هم په دې قادره نه شي چې بشپړه بريا ترالسه کړي

 .هاخوا افغانان هم د جگړې نه زيات ستړي دي. ورځ په ورځ کېمدو دیخلکو مالتړ 
ه زياتوي، په خپل وار د افغانستان طالبان هم د خلکو د مقاومت سره مخامخ دي او خلک نه غواړي د طالبانو  پا ور

ای شي چې غواړي په خلکو باندي ډيرشديد اخالقي ضوابط په زور وتپي په من کې په د افغانانو . له قاعدې سره يو
ايونو کې چې طالبان حاکم نه دي، نړيوالو مرستو د خلکو د ژوند کچه اوچته کړی ده دغه کار په طالبانو . هغو 

 .باندې فشار ډير کړی دی اوهمدارنگه په پاکستان کې هم په طالبانو فشار زيات شوی دی
ې د حامد کرزي او طالبانو ترمن د خبرو ل  ه لياری چې د کرزي ملگري هم په کې دخالت د افغانستان ستونزه يوا

په دې خبرو کې بايد په پاکستان کې د طالبانو مالتړې او نورې سيمه ايزې او نړيوالې خواوی . ولري ختميدالی شي
ودلې او په دې فکر ده چې کيدای شي د جگړې . بايد شاملې وي امريکا تراوسه پورې د خبرو سره ډيره عالقه نه ده 
ول بدل کړيله الرې وکړ ه . ی شي ان خو لخدار براهيمی ليکي چې ددوی په فکر د مذاکراتو د پيل کيدلو دغه ډير 
، بلخوا د افغانستان د حکومت ه افغانستان کې ترهروخت زياتی دیکه چې د امريکايانو قواوې اوس پ. فرصت دی

ې په انتظار ايستل امريکايانو دا . وسره نه ترسره کيږيمخالفين دا وغواوي چې په حکومت کې برخه ولري، يوا
ودلی دی چې د  ه خبره داده چې .  کال نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي٢٠١۴تمايل  نو د طالبانو د پاره 

 .دوی د افغانستان د داعيې د حل لپاره د مذاکراتو الره خپله کړي
ه د مقالې په دوام ليکي، چې دا خبرې به اسانې نه وي پا فغانان بايد په مناسبه اندازه طالبانو ته دغه حق ا: ور

ه ولري، طالبان دې د انتخاباتو نتيجو ته درناوی وکړي . ورکړي چې په مرکزي او واليتي حکومتونو کې خپله ون
کاره شي بشري . اسالمي قوانين د کاليو، اخالقياتو په برخه کې په نظر کې ونيول شي اود عدالت په تامين کې 

و حقوق ومني، په دې برخه کې پريکړه وکړي چې د جنگ مجرمين د عدالت منگلو ته وسپاري، او حقوق او د
په دغه جوړجاړي کې د بهرنيانو وتل هم د مخالفينو د يوه . نې طالبان د پوليسو او پوځ په صفوفو کې جلب شي

 .شرط په حيث ترغورالندې ونيول شي
ث چې د افغانستان د مسئلې د خواوو سره دخيل دی، د دې جگړې د لخداري ليکي چې دی د يوې موسسې دمشر په حي

و کلونو راهيسې اړيکې لرلې دي  .مختلفو خواوو سره د 
ه هم د افغانستان د حکومت مخالفين د مجاهدينو په شان ويشلي نه دي خو داسې هم نه دي چې سل  ه ليکي که  پا ور

ې شورا چ. په سلو کې يو موټ وي ې د مالعمرترمشری فعال دي، د حقاني ډله ده چې د طالبانو په دوی کې د کوي
 .سره خواخوږي لري او همدارنگه د اسالمي حزب دی چې د گلبدين حکمتيار ترمشرۍ الندې فعاليت لري

ينو کسانو سره چې خبرې شوي دي هغوی ډيرسخت دريزه دي ه زياتوي، د  پا هغوی وايي چې د مذاکراتو له . ور
ه اعتبار نه ي.  ورکويپاره  ينی . هغوی وايي دا زمونږ ملک دی. بايد بهرنيان خامخا له افغانستان نه وو خو 

ه واخلې ه بايد ورکړې او  د . دوی ددې پلويان دي چې د مذاکراتو الره خپله کړي. نوربيا په دې عقيده دي چې يو 
که دوی په مستق له توگه مذاکرې نه شي کولی خو د حقانی د ډلې خلکو ويلي دي چې دوی د مالعمر مشري مني نو 

 .مذاکرې مالتړ کوي
نيويارک ټايمز ليکي، د هغه عمومي نظر په خالف چې پاکستان ټاکونکی برخه لري، بايد وويل شي چې پاکستاني 

هغو . خواوې په زياتيدونکی اندازه له دې نه شاکي دي چې ياغيان به ددوی په ملک کې تاوتريخوالی ته زورورکړي
رول له السه ورکړی دیپاکستاني اوس يو .  افسرانو چې له افغان طالبانو سره يې مرستې کړي دي اوس يې کن

د . هغه به د مختلفو خواو سره خبرې پيل کړي. جهاني تسهيل کونکي ته اړتيا ليدل کيږي چې مذاکرات مخ ته يوسي
جهاني ټولنه پخوا په بوزنيا، .  شته دهسولې د راوستلو لپاره جهاني تضمينونه، مرستې او سوله ساتونکو ته اړتيا

کمبوديا او نورو برخو کې د مشابه ستونزو سره مخامخ شويده، نود افغانستان خبره هم ډيره مهمه ده او په کې د 
ای نه دی   .مايوسيت 
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