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 5 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

  ۵۲/۳۰/۵۳۰۵                     قریب الرحمن  سعید

 

 ؟ولي  خبرې اتري په کوم ځاې کې ديد س
 برخهلمړی 

 

غړي په څیر  ډیر دوستان  له ما څخه پوښتي چې د سولي خبرې اتري  چې کله ناکله دیوه د سولی دخبرو  اترو دهیئتونو 

 ه ؟ او ایا دغې  شوني  ديترلي ی؟ څه  امیدونه اوهپه کوم ځاې کې دياوس  سړې  شيبیرته  اوکله بیا هم   تودېډیرې 

 ؟ ران به  کله هم دحل  الره ومومي بح

 دهمدې او دا  ډول  ډیرو پوښتنو په ځواب کي مې هڅه وکړه چې دا څو کرښې د دوستانو تر مخ وړاندی کړم .

 . د څو اړخونو له  لورې  تعقیبیږي دسولي په اړه خبرې اترې 

 

 ،ځامریکایانو ترمنالف : د طالبانو د اسالمي  غورزنګ  او  

 .افغانستان   او امریکایانو ترمنځب : دحزب اسالمي 

 دحزب  اسالمي افغانستان او دکابل د سیاسي مسؤلینو تر منځ ،  ج:

 سولي  له پاره  د افغانانو  له اړخه د جوړوشوو جرګګیو او بین المللي ټولني ترمنځ . دد :

  ګیو ترمنځ .ه :  په خپله دافغانانو د سولي د مختلفو جرګ

  :څه دي ؟دامریکایانو موخي او اهداف په دي اړه و: 

 

داسي  کال دیرغل نه وروسته  ۵۳۳۰ونو د غړیو هیواد دپه داسي حال کی چې په افغانستان باندي د امریکا او د  ناټو

پوځي  ځواک  خپل د  څرګندیده  او حقیقت هم همداسي تر سترګو کیده چې امریکایان  به  په دغه  ستراتیژیکه سیمه کي 

دراپیدا په ډیر  غرور  سره د افغانستان      مقابل کی دسترګو اغزي پیدا نه کړي ، په دي اساس یی په هغه وخت کيپه 

یو شمیر تاریخ پوهانو او ترڅنګ   دا په داسي حال کي چې .  اړه هره خبره هسي بابیزه  اخسته پهشوي  بحران دحل  

شونې  دې خو ددي څیړونکو  امریکایانو ته دا  ور یادوله  چې په افغانستان باندی یرغل   یی د روسیي پخوانیو فوځي 

ډول  الندې  دغه زبرځواک  دغه تر چتر او سیوري  . خو دبین المللي ټولني ل کول  ډیرستونزمن کار ديهیواد  یې

ریکایانو په عراق  باندي په داسي حال کي  .  د افغانستان داشغال  نه سمدستي وروسته  امڅرګندونو ته غوږ  نه ایښوده

دولکي کولو هڅه  وکړه چي هلته یی د خپلې حملي له پاره هیڅ ډول مستند اسناد  او یا قانع کونکي دالیل نه درلودل .  په 

ي د ،  نه یواځي دغه هیواد د بین المللي  ټولنکي دامریکایی زبر ځواک  ورننوتل یوه وخت کي  په  افغانستان اوعراق

نظامي توګه یی  سخت انتقاد  الندې راوست  بلکه  دخپل ولس  مالتړ یی هم له السه ورکړ. په اقتصادي توګه او هم په

روغتیایی  ژمنو څخه  اقتصاد یی دومره الندي راغې چې  نژدي  پنځوس میلیونه وګړي یی  د . سخت ټکونه  وخوړل

ورینو دمعاشاتو د نه ورکولو شکایتونه هم د مطبوعاتو ښایست  ، دهیواد په ګڼ شمیر ځایو کی  دمامبې برخې  دي

 ګرزیدلي او ....

که څه امریکایان کولي شی خپل اقتصاد ډیر ژر ورغوي ، ځکه  امریکایان  همدا اوس د عربي هیوادونو د تیلو پولي 

دبله     .ر السه کولي شيزیرمی  له ځانه سره لری  او هر وخت چې وغواړي  ددوې څخه دخپلې اړتیا وړ  امکانات  ت

اړخه  دامریکا دروند صنعت  چې د الوتکو ، زرهي وسایلو  ، الکترونیکي وسایلو او....باندی  مشتمل دي دهمدي  

په زور  خپل وسایل     د یوې خوا امریکا دخپلو پالیسیو  له مخې  په دي عربو .   پیرل کیږيعربی  هیوادونو له خوا 

ټول  تخنیکران  او انجنیران  دامریکا څخه  ورسره یوځاې را  استول کیږي تر څو دغه وسایل  پلورې  خو دبلې خوا یی 

 دامریکانو دخوښي پرته د بل چا په خالف  و نه کارول شي .....

د امریکایانو ،  پسې  ، دویتنام د جنګ  دیولس کاله   تخنیکي او الکترونیکي جنګ  نه وروسته  اوس   دافغانستان جنګ 

په کی  لکه د  اقتصادي  او نظامي وسایلبشري ،دامریکا   چې  و ستر او اوږود  جنګ  ثابت شوي اره د نړۍ تر ټولله پ

تندور  د خسو خاشاکو په څیر  مصرفیږي .  هغه ګمان چې امریکایانو کاوه چي دا جنګ  به د خپل تخنیکي  ځواک  په 

دانساني  ځانو په قربانیو دامریکایانو له پاره  لکه په افغانستان کی زور  و ګټي  هغه د افغانستان د ولس  د مقاومت   او 

س  اویا سلمه  امریکایانو ددي جنګ مخالفت کړې  او همدا   .دروسانو د نظامي اشغال په څیر د ناسور  زخم  ګرزیدلي 

دامریکا فوځي  تلفات   ، او دخپل  رژیم څخه  یی غوښتي چې  ژر تر ژره  خپل  فوځونه  دافغانستان څخه را وکاږې .

تر زرګونو پورې  رسیږي په داسي حال کي چې د زخمیانو او لیونیانو شمیره یی  تر لسګونو زرو  هم زیاتیږي . نه 

  د عسکري خدمت له پارهیواځي دا ، بلکه  د امریکایانو او د ناټو د غړو هیوادونو  هغه  کورنۍ چې  زامن یا لوڼي یی  

 کیږي.م د لیونیانو او رواني  ناروغانو  په کتار کي  ګڼل افغانستان ته استولي ه
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د یولس  کاله  اوږود  جنګ  نه وروسته د امریکا سیاسي  واکمنان  دي  پایلو ته ورسیدل  چې  دغه اوږود  او زړه  

غوږ یی یزه ګڼل اوبوګنونکې جنګ   په یوه ډول  پاې ته  ورسوي .  په دي خاطر  یی هغه څه  چې په لمړیو  کې باب

، اوس  یی  په اړه هلي ځلی کوي ، خو دا هلي ځلي  د زمکنیو شرایطو په مطابق   کله ګړندۍ شي او   ورته  نه ایښود

 کله هم  بطي  رواني وي .   دسولي  له  پاره د امریکایانو سره خبرې په څواړخونو کي راڅرخیږي :

 برو اترو بهیر:الف : د طالبانو داسالمي غورزنګ او امریکایانو ترمنځ دخ

چې  ېهسي خو په غیر رسمي توګه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ  د سولي دخبرو اترو  بهیر هغه وخت  پیل شو

امریکایی او ناټو ځواکونو  دا ومنله چې دافغانستان  ایل  کول  ورته  اسانه کار نه دی . په دي اساس یی د طالبانو 

 کومو،په دي خبرو کي د کابل رژیم هم ډیر  الس  درلود ، خو دطالبانو  دغورزنګ  سره غیر رسمي خبرې پیل کړي

په دي خبرو کي برخه اخستی وه ، هملته  په پاکستان کي و  نیول شول ، اذیت  و، چې دپاکستان د موافقي پرته مرکچیان

خو امریکایان  او   ومړ.  کړل شول او ان  تر دې چې  یو لوړ پوړې بندي  چارواکې یی هملته د کراچۍ په بندیخانه کي 

ددي خبرو تداوم ته دومره  مینه  داره  وو  چې  ان د کویټي څخه یی یوکس د طالبانو دنماینده  په ځواکونومشران  دناټود

لیدني وکړي  اوبیرته یی په  څرخي  الوتکه   دامریکا او ناټو د ځواکونو د قومندانانو سره  هغهڅیر کابل ته  راوست ،

تحفي سره یو ځاې  ښکته کړ خو  هغه وروسته بیا یو عادي   دو  کویټي ته نژدي یی  د نیم میلیون ډالروکي کیناوه ا

جاسوسي  ډلو  د اړوندو دوکاندار وخوت او په دي توګه  طالبانو د امریکایی اوناټو  دځواکونو اوددي ځواکونو پورې

په یوه اوبله کچه دهغوې د اړتیاو په اساس   دا خبرې انو د امریکایټپلوپوره سپکاوي وکړ .  خو دطالبانو دهیئتونو سره 

، اما هر ځل  چې دا خبرې  را بربنډي شوي ، د طالبانو ویندویانو یی  په زغرده مخالفت کړي او هغه  پاته شوې رواني 

مني کي د په جرتیرکال  یی د یو دوو  ډلو ترمنځ   د یوه  خاص  مقصد  له پاره خبرې اترې ګڼلي . په دي  لړ کي 

طالبانو دجګپوړي نماینده  طیب اغا او امریکایانو ترمنځ  خبرې  هم راځي چې وروسته بیا طالبانو هغه د خپلو بندیانو 

 خبره  و ګڼله . له پاره یوه عادي او یا دبندیانو د تبادلي دراپریښود و

کال د دسمبر په غونډه  ۵۳۰۰چې د بن د   هغه وخت  پیل  شوي په نیغه  خبرې اما دطالبانو او امریکایانو ترمنځ  نیغ 

 یو رسمي دفتر پرانستل کیږي .   قطر په  منځګړي هیواد  کېکي  پریکړه وشوه چي  ددي خبرو له پاره به طالبانو ته د

همداسي وشول او د قطر  حکومت  ددي دفتر د پرانستو له پاره خپل تیاري و ښوود ، او امریکایانو ورته  په میلیونو 

بودجه  منظور کړه .  د طالبانو هیئتونه  هم  قطر ته ورسیدل او دخبرو اترو د لمړي پړاو  له پاره الره  همواره  ډالر 

شوه . خو لکه څنګه چې  ما  پخوا پخپله یوه څیړنه کي  ښکلي  وو چې د قطر  مذاکرات  به  د تعطل اویا هم دطالبانو د 

که څه هم هغه وخت یو شمیر  شنونکو زما په لیکنه  سختي نیوکي  ،  سبب وګرځينګ  تر منځ د ژورو اختالفاتو غورز

دا ډاګیزه کوي چې زما اټکل  سهي وو .  ځکه چې د خبرو اترو  له پاره دطالبانو او  خو اوسني جریانات کړي وې ، 

یو ځاې شی ، وسله   امریکایانو شرایطو ډیر توپیر درلود .  امریکایانو  د طالبانو څخه  و غوښتل چې دسولي دبهیر سره

کیږدي  او د اوسني رژیم مالتړ وکړي  اوپه دي رژیم کي سهیم  شي . دښځو  حقوق  ومني او د اساسي  قانون په اړه  

پنځه کسه  هغه  خپل آند ته  تغیر ورکړي .   برعکس د طالبانو شرایط  داوو  چې تر هر څه  لمړۍ  باید دهغوی 

چې همدا اوس د ګوانتانامو په بندیخانه کي د یولسو کالو  راهیسي  الس  پښي تړلي  لوړپوړی چارواکي او د شورا  غړي 

 شپي او ورځي تیروي ،  را پریښودل شي . طالبانو ددي کار  له پاره خپل مذاکراتي ټیم هم دهمدي  پنځه کسانو په ګډون 

په لمړیو کی  په دی خبره  توافق و ښود ، خو کسانو سره یو ځآي  اته کسیز  ټیم  و ټاکه .  امریکایانو  ودوه دري  نور د

دکابل د رژیم او دامریکانو تر منځ په دي کي  شخړه راپیدا شوه او هغه دا چي دکابل رژیم په دي اصرار کاوه چي بندیان 

د تور خلکو برخه لیک هم   و  دا خبره نه منله . بالخره دهغوطالبان وستل شي اوهمدلته  ازاد کړل شی .باید کابل ته را

برخلیک  سره  مخامخ شو.  ځکه چې دامریکا دسنا جرګګیو  هم د طالبانو دبندیانو دپریښوولو  سره مخالفت  وکړ ، 

هغوې دامریکا ددفاع او بهرنیو چارو د وزارت  نه  په دې اړه تضمینات و غوښتل چي ایا ددي بندیانو پریښول  به 

زارتونه  به ددی  ضمانت ورکړي  چې نوموړي پریښول شوي کسان به او دغه  پورته یاد شوي و؟ دامریکا په ګټه  وي 

او نه هم د بهرنیو چارو  وزارت  داسي    امانه دامریکا ددفاع  کی دامریکا په خالف  نه جنګیږي ؟ بیرته  په افغانستان

ي ، همدا علت دې  چې  کولو ته تیار  دي  نو په دي خاطر دطالبانو دبندیانو موضوع  اوس شاته  غورزیدلور یو ضمانت 

، په داسي حال کي  چې د امریکا د بهرنیو چارو مذاکراتو  لړۍ  په ټپه و دروله  طالبانو هم دامریکایانو سره دخبرو او

امریکایان  به   د مذاکراتو  چې. دا اوس  معلومه نه ده لړۍ  دپخوا  په څیر  جاري وساتي وزارت  وایی  چې دوي به دا 

 او تر کومه  جاري و ساتلې شي، دپردي تر شا دمسایلو څخه خبرتیا ډیره ګرانه  ده .نګه دا لړۍ  څ

خو هغه څه چې  ددي مذاکراتو دپیالمي له امله  را بربنډ او څرګند دي هغه ، لکه  ما چي پخوا تر دي هم  وړاند وینه  

 .  ترمنځ د ژور اختالف  موضوع  ده  کړي وه ، دطالبانو داسالمي غورزنګ

امریکایانو   د سیاسي خبرو اترو  د پیالمي  ترنامه  الندی  د ډرامي څخه  به قطر کي   د طالبانواو امریکایانو ترمنځ   په

چی   کول غوښتل کړي وي ، ځکه هغوې نړیوالواوپه ځانګړې توګه خپلو فوځي  انډیواالنو ته دا ډاګیزه پورته  ډیره ګټه 

 راتلونکي تر څنګ یی د     .ی دخبرو اترو له الرې خپل  ځانونه بیرون کړيغواړي دافغانستان د بحران څخه  د سول

نومبر د میاشتي دټولټاکنو له پاره داوباما له پاره دخپل ولس څخه ، چې  ډیره کي یی  ددی اوږود او غملړلي جنګ 

 .اسان  کړل مخالفین دي ، دمالتړ تر السه  کول 
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طالبانو و نه  شو کوالې چې دامریکایانو د منظمو پالنونو په مقابل کی  لکه څنګه  ، خو له البانو هم خپله زیرکتیا  وښووط

،  ځکه په لمړیووختو کي  داویل کیده  چې  طالبانو دقطر ددفتر له الرې دبین رته الزم وو هغسی  ګټه پورته کړيچې و

کړ . خو هسي و نه شول  ، نه دقطر دفتر په نیولو  له پاره  یوځانګړې مقام تر السه د اړیکو  خپلوالمللي ټولنی  سره د 

ځاې پرته   تیږه چې په »طالبانو ته هغه وقعت ورکړل شو چې پخوا یی درلود . وایی  هم رسمي توګه پرانستل شو او نه

، که  طالبانو  په همغه وخت کي  یو شمیر مشوری منلي وایی او د امریکایانو  په  ځاي  د بین « وي  درنه ښکاري 

ه چې هغه ستونزي  چې نن   طو سره سم خبرې کړې وای نو شوني وټولنی د یوه دریمګړي په ضمانت دخپلو شرای المللی

 شوي . نځته مراطالبان ورسره مخ دي  ، نه واې 

و قومندانان  سره مخ  شوي ، دطالبانو لوړ پوړو دامریکا سره دمذاکراتو  په لړ کی  طالبان  دخپل منځي سخت کشمکش

ان تر دي  چې یو شمیر یی  په ځاي ناست دي او خپل ورځني  قیادت  په دې پریکړي  سختي نیوکي کړي  دطالبانو د

فعالیتونه یی په ټپه  درولي .  یو شمیر  نور  یی چې  ډیر ځواکمن دي  هغوي بیا دطالبانو مرکزي  قیادت  په  دي 

که چیري دامریکایانو هغوې وایی چې   کړي ده .  ګواښي  چې ولی  یی د مشوري پرته دامریکایانو سره دخبرو  پیالمه

سره دخبرو  پیالمه  اړینه بریښیده  نوبیا خو غوره داوه چي   دکرزي د رژیم سره په دی اړه  خبري شوي واې ، په دي 

ي ډله کی دمنصور  قومندانان  چې  ویل کیږي، دایران سره نیغ او مستقیم  اړیکي لري اودهمغه ځایه نظامي او اقتصاد

ډیر ځواکمن دي  ، ترمخه دي . همدا  راز  هم مرستي تر السه کولي  او  د مولوي جالل الدین حقاني د شبکي د ډلي څخه 

د هغو پنځو کسو  دازادیدو له پاره خبره یوازې یو شمیر  سیمه ایز  طالب  چارواکي بیا په دي  نیوکي کوی  چې ولي 

سیمي پورې اړوند دي  او همدا  اوس  په مختلفو زندانو کي  د اذیت نه ولي دهغو ټولو  چارواکو چې  ددوي د؟ کیږي 

په هر صورت که له یوې  خوا دي مسئلي  طالبان  دکورنیو   مطرح کیږي ؟ ډکي شپي تیروي ، دازادیدو  خبره  نه 

کستانیانو تر منځ  زیاتي کړې  ، دطالبانو اوپاورستونزی  هم  مخ کړي  خو د بله اړخه یی دهغوې  بیروني ستونزو سره 

یی اړیکي ترینګلي کړي ، او دپاکستان باور او  اعتماد یی له السه ورکړي .  اودا هغه څه دي  چې امریکایانو دخدایه  

اړیکي  همداسي ستونزمن  وګرځي . امریکایانو  په وار  وار د پاکستان څخه  غوښتي  غوښتل تر څو ددوې  تر منځ 

 او دهغوې مشران  ونیسي او دوې ته یی  حواله کړی .واخلي الس  مالتړ نهدچې د طالبانو 

دقطر په دوهه کي د امریکایانو او طالبانو تر منځ  خبرو اترو، دکابل  په فساد کی ککړ رژیم  او ترڅنګ یی دپاکستان  

مه لي شورا  تر ناسیاسي  بې ثباته  نظام هم  د ستونزو  سره مخ   کړ . کابل چې  په دی تیرو  وختو کي یی  د سولي دعا

او غوښتل یی ددی الرې  دخپلو مخالفینو سره  دخبرو په میز کیني  هم د یوې   الندی  یوه  مؤسسه رامنځته کړې وه

داسي ابتال  سره  مخ شو چې  تصور یی هم  نه کاوه . ځکه امریکایانو تل دا خبره کوله چې  د سولي خبرې باید د کابل 

 ه شي خو  د قطر  جریانات  د کابل او اسالم اباد دواړو  څخه پټ پاته شول .درژیم تر مشرۍ  الندی  تر سر

په همدي اساس دپاکستان  صدراعظم  یوسف ګیالني د خپلي دبهرنیو  چارو دوزیرې  سره یو ځآي قطر ته والړ تر څو د 

ه نیغ  په نیغه  ځان  خبر کړي  ،  څخ او دطالبانو او امریکایانو د سیاسي خبرو ګاونډي هیواد افغانستان د سیاسي جریاناتو

ولیږله   هم هغه  نه یواځي دا کار وکړ بلکه خپله دبهرنیو چارو وزیره یی  مسکو ته دروسي مشرانو سره دکتلو له پاره 

د پاکستان  دغه سیاسي  چټک تر څو په دي اړه یی دپاکستان  د دریځ  څخه خبر او دهغوي مالتړ  تر السه کړي .

، په همدي خاطر یی  اعالن وکړ چې  غواړي د طالبانوسره د سیاسي   رکړنو ته هم  یو ټکان  وخوځښت امریکایا

مذاکراتو څخه  هم د کابل  حکومت اوهم دپاکستان  سیاسي مسؤلین په جریان کي وساتی ، په همدي توګه  طالبانو هم  په 

اما  دپاکستان حکومت په جریان کي ساتلي دي .  ورته  یوه اعالن  سره  ډاګیزه کړه چي  دخپلو ټولو مذاکراتو څخه یی

پاکستان په دی قانع  نه ښکاری ، اودهمدي نه قناعت په اساس  یی  ، دافغانستان د دولت  د اقناع او راضي کولو  له پاره  

د دافغانستان  د مقاومت  ټولي ډلي دي  »چي دمقاومت  ډلو ته مشوره ورکړه ، دخپل  صدراعظم  ګیالني په خوله 

 «افغانستان ددولت  سره  دمذاکراتو له پاره  کښیني .

تهیه  کیږي ، ډاګیزه   چې په څرګنده دپاکستان د نظامي  شبکو له اړخه   دپاکستان ددولت په  پالیسیو کي  دبله اړخه 

بار په مطابق د شوی ده چي  پاکستان اوس نه غواړي  چي  طالبان یو ځل بیا د افغانستان واکمنان و ویني .  دګارډین داخ

پاکستان د نظامي  شبکي   پخواني  مشر  جنرال پاشا  په یوه بیان کي ویلي  چې دوې نه غواړي  چې طالبان  دي 

دافغانستان حاکمان  وګرځي .... د بله اړخه د طالبانو دیو شمیر مهمو وګړو او سترو قومندانانو نیول ،  چې مهم مثال یی  

و زابل  قومندانان دي  ، دا را څرګندوي چې پاکستان اوس دامریکایانو  سره د یو ډول  په دي تیرو ورځو کی د غزني ا

د امریکایانو سره د سازش  له الرې مخته   پالیسیو په الره  روان دي .  اوپاکستان ددي نه پرته بله الره هم نه لری  چې

له اړخه  برابریږي  او د فوځ او دمشرانو راشي ، ځکه د پاکستان د فو ځ  مصرفي بودجه  همدا اوس د امریکایانو 

  روزنیز مراکز  یی هم  هملته په  امریکا کي دي .

په دي کي شک نه شته چې پاکستان  د یوه  ډیر غیر مستحکم  او متزلزل  سیاسي نظام  خاوند دي ، خو هلته دپاکستان د 

و روزل شوي  فوځ په السو کي دي . هلته سیاسي سالمیت او ددي هیواد د مقداراتو  پریکړې ټولي ددي  هیواد  منظم  ا

 نظامونه  هسې د  شطرنج  د لوبي په څیر  لوبول کیږي ، خو واکمني په هر صورت  د فوځ په السو کي ده .

دامریکایی څرخکو  له اړخه  دپاکستان    د پاکستان او امریکاترمنځ اړیکې  په دې اخرو وختو کي که څه هم 

شوي  او دهمدي   او ترینګلي ملیشي عسکرو د وژلو وروسته ډیر خړ پړ وله  د څلورویشت  پاکستانياوافغانستان په ګډه پ
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اړیکو دخرابیدو له مخي  پاکستانیانو د امریکایانو او ناټو د نظامي ځواکونو له پاره د کراچۍ دبندر او تورخم تر منځ   

الره  تر اوسه هم بنده ده .   خو زمکنۍ  پرانستي پریښود .  ی ددي موادو د ترسیل  هوایی  پُلالره  و تړله ، خو ترڅنګ ی

دهمدي  مسئلي دحل له پاره  ټاکل شوي  وړاندیز کړي  چې  امریکایان دي  د  هغو   دپاکستان  پارلماني  جرګګۍ  چې

و دا ارزښتناکه ، ترڅهم په دي مسئله باندي   غور کوي،  او امریکایان  کسانو په اړه  رسمي بښنه و غواړيوژل شوو 

ه راویستلو دخپلو فوځي  درنو وسایلو د بیرت څخه الره  پرانستي پاته  شی . ځکه امریکا او ناټو  غواړي دهمدي الرې 

همدا اوس امریکایان  باید د سپتمبر دمیاشتي تر اخري ورځي پورې د ژمني سره سم خپل درویشت ، له پاره  کار واخلي 

رون کړی ، اودا کار یی د تاجکستان له الرې پیل کړي  دي  که څه هم امریکایانو او ناټو زره عسکر د افغانستان څخه بی

خو دهغوي له پاره دا ځواکونو اوس  خپل  بیرته  په شاتګ  د افغانستان  د شمال څخه د تاجکستان  له الرې پیل  کړي  ،

هیوادونو څخه  چې ددوې ترانسپورتي  او  هغوامیږي . ځکه هغوي همدا اوس د الره   لس ځلي زیاته  قیمتي او درنه تم

نظامي  وسایل تري تیریږي  د کال  پنځه سوه میلیونه ډالر  بسپنه  اعالن کړي  ، خو پخپله ددي  نظامي وسایلو وتل  

 ورته  ددي نه اخوا  ډیر  درانه  تمامیږي .

ښتنه هم کړي او دا ډاګیزه شوي  ده چې  امریکا دخپلو اسانتیاو په خاطر  دروسانو څخه دیوه نظامي هوایی ډګر  غو

روسانو امریکا ته د والګا د سیند تر څنګ  نظامي هډه د زیاتو امتیازاتو  په مقابل کي پري ایښي ده . دبله اړخه 

سایلو او وامریکایانو غوښتل د ازبکستان او افغانستان تر منځ د ریل  ګاډي د نوې جوړې شوي  کرښي څخه دخپلو 

خاوره کي  الره خپله ل  له پاره کار واخلي ، خو ازبکستان نه غواړي ددي وسایلو دانتقال له پاره  په وسایطو دانتقا

ورکړي . په دي اسا س امریکایان مجبور شوي چې له یوه اړخه  د تاجکستان  الره  پرانستي پریږدي او دبله اړخه 

کړي . خو پاکستان هم دکورنیو شخړو سره مخ  هیواد دي  دپاکستان سره هم  معامله وکړی  او دا الره ځانته بیرته ازاده 

و وناټو ځواکونو ته الره  پرانزي  ن، سیاسي ثبات نه لري ، هلته  که چیري  پارلمان  پریکړه وکړي  ترڅو دامریکایانو ا

ړي . دا سیاسي  او دیني ځواکونه ګواښونه کوي  چې هغوي به  هیڅکله هم دپاکستان دولت  ته ددي کار اجازه ورنک

معلومه نه ده چي ددي سیاسي ځواکونو ترڅنګ  به دپاکستان منظم  فوځ هم موجود وی او که نه ، ځکه ویل کیږي  چې 

کیداي  شي فوځ په مستقیمه توګه په دي کار  کي برخه  وانخلي خو سیاسي ډلې ټپلی دي ته وګماري  چې دناټو دغړو 

له پاره استعمال  نه شی. مګر دا چې پاکستان  ته  ډیر ستر امتیازات    هیوادونو دغه الره هیڅکله هم د هغوي د تیښتي

 ورکړل شي ، لکه پخوا چې ورکړل شوي وو.

دفرانسي ولسمشر بیا وایی  چې د وسایلو دانتقال له پاره به همغه  د شمال  لیکه استعمال کړي . دهغه  له آنده که څه  هم 

 هان الره  دهر اړخه  ارزانه  او  نزدی ده خو  دپاکستان الره  ډیره زیاتهغه الره  ډیره  قیمتي پریوځي  او دپاکست

ګواښمنه  ده ، د ناټو په کاروانونو به حملي کیږي  او له منځه به وړل کیږي  چې دا کار په هیڅ  صورت د ناټو دغړو 

 هیوادونو په ګټه نه دي.

څومره    به د امریکایی فوځونو په انخال  بندیدو  اعالندا چې  د طالبانوله اړخه دامریکایانو سره  د سولي دخبرو  د 

اغیز وکړي  وروسته معلومه شي ،  خو داسي بریښي  چې  په امریکا کي اوس د سولي دخبرو  بهیر چې پخوا د بهرنیو 

په مکمله  توګه  د هغوي د دفاع  وزارت ته محول شوي دي .  د  د وزارت  له اړخه  پر مخ  وړل کیده ، چارو 

د بهرنیو چارو له اړخه  نومول شوي نماینده  ،ښاغلي ګروسمن ، اوس  یواځي د  دامریکافغانستان او پاکستان له پاره ا

یوه  مرکچي حیثیت  لری  چې حتمي پریکړې به یی  ددفاع وزارت  کوي . اوهمدا کار ددي  سبب  شو چې د طالبانو 

 دیانو موضوع  شاته و غورزول شی .سره دبن

امریکایان  اوس نشي کولې د :»د افغانستان د امورو یوه سیاسي کار پوه  په خپلې یوې شنني کي لیکي چې   دبله اړخه

طالبانو سره دکوم پټ  توافق  له الرې  دخپلې خوښي حل ومومي . که طالبان امریکایانو ته دپخوا په څیر تسلیم شي ، 

 «ره مخ دي  ټغر یی ټولیږي ، دوي همدا  اوس دپراخه داخلي اختالف  س

 :او دامریکایانو ترمنځ  خبري اتريب : دحزب اسالمي افغانستان   

کال د فروري دمیاشتي  څخه  را پدیخوا  ۵۳۰۳دحزب اسالمی افغانستان او امریکایانو  تر منځ  دخبرو اترو  لړۍ  د 

سالمي دسیاسي  فعالینو په هغه وخت پیل شوه چې دحزب اسالمي  یو لوړپوړې هیئت  د اروپا او امریکا څخه دحزب ا

شوې  پیدا  په سیاسی کړیو کي  داسي  انګازی هغه وخت  .  که څه  همسفر وکړ ته د کابل د رژیم   په بلنه  ګډون  کابل 

 . دحل  کومه الره پیدا کړي د بحرانچې حزب اسالمي غواړي دکابل سره خپل اختالفات  یوې لورې ته کیږدي او  وې

م ګڼ شمیر  کړۍ په دي آند وي  چې د حزب اسالمي دغه راغلي هیئت  به دحکومت  یوه برخه هلته په کابل کي ه

ګرځي  نو په دي اساس  یی دهیئت دغړو سره  ډیر نژدی اړیکي نیول  غوښتل .  اما هیئت  د خپله ځانه سره  یوه مستقله 

ټولو تلویزوني چینلونو  په نژدی اڼو کي اوهم په ټولو بریښنایی پماده یی  طرحه  درلوده ، چې دا طرحه   ۰۲او ازاده  

. کابل ته دهیئت د ورتللو څخه مقصد ړه یی پوره پوره توضیحات  شوي ديکي  بیا بیا  تر بحث الندې  راغلي او  په  ا

  داو  چې   له یوه  اړخه د افغانستان دغه اوسني  سیاسي خوزښتونه او اوسني رژیم   ددي طرحي په اړه  نیغ په نیغه

خبر او دې  لورې ته د یووالي په لور  را وبلل شی د بله اړخه دغه طرحه  پخپله  د هیواد  دخپرنیزو  الرو څخه  د ولس  

غوږونو ته ورسیږي او تر څنګ یی  بین  المللي ټولني ته  ابالغ  کړل شی . ځکه  دامریکایانو او ناټو  د اشغال نه 

حل لورې ته اشاره  شوي هر اړخیزه  په کې   د بحران  د کومه طرحه  چې  ېهیچا  سره داسد وروسته تر اوسه پورې  



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

جوړ   نهنووي نه  شته او نه تر السه شوي ده .  دبحران  د پاي ته رسیدو له پاره  ګڼ  شمیر افغانانو  جرګګۍ او کمیسیو

او دمخالفینو ترمنځ  خبرې ډیره برخه په دي را څرخي  چې دافغانستان د دولت   کړي ، طرحي لري  ، خو دهغو طرحو

اترې وشی،  دحزب اسالمي له آنده د افغانستان اوسنې دولت ، دسولي عالي شورا  او یا نور  مؤسسات  ،ټول د دغه بین 

نه شته ، څه ال دا هم المللي ښکیالک  یوه برخه ده ، ددوي سره  د یوه رئیس د ټاکلو  اویا د یوه مامور د مقررولو واک  

لي  په اړه کوم  تصمیم و نیسي .  خو حزب اسالمي  دغه کړۍ هم  له پامه نه غورزوي ، او د افغانانو په چي دوې  د سو

څیر  غواړي  دغه کړۍ  هم دخپلو پالنونو څخه  خبرې کړې ، نوپه دي اساس   دحزب اسالمي  په طرحه  کي د 

و دالسوهني پرته د ولس په  خوښه د یوه منتخب  استقالل اوازادۍ  تضمین او  د پردی دبیرونیو فوځونو  وتل ، دهیواد 

جوړښت  له پاره هلي ځلي دي.  په دي طرحه کی دحزب  اسالمي  له پاره هیڅ ډول  امتیاز نه دي داسالمي نظام  

غوښتل شوي  او نه  به په کی وغوښتل شی ، نوپه دي اساس  حزب اسالمي  خپله  طرحه  بین المللي  ټولو اړخونو ته  

 کړي  او اوس  هم په همدي طرح  باندي کار کوی.وړاندي 

کال دفروري دمیاشتي راهیسي  بیا دوه  ځلي د حزب اسالمي هیئتونو دامریکایانو دلوړ پوړو چارواکو سره لیده  ۵۳۰۳د 

ۍ سیا دایجنسدکاته  کړي اودا لیده کاته هم دهغوې د غوښتني په اساس  تر سره شوي دي .  چې په دی لړ کي د امریکا  

ناټو دغړو  هیوادونو د سیاسی او نظامي نمایندګانو دملګرو ملتونو دنماینده ،  دمشر ،  اوبیا  په کابل کی دامریکا دسفیر ،

او هم دایساف د ځواکونو د نمایندګانو سره خبرې شوي دي . په دي خبرو کی هم په همدي موضوع  بحث شوي  ، او 

ه  پیدا کړئ نو هغه په دې طرحه کي په دحل الر انستان دبحران  له پاره ئ دافغهغوې ته دا ډاګیزه شوي  چې که غواړ

.  دغه طرحه درې مهمي برخي لري ، چي لمړۍ برخه یی دبهرنیو ځواکونو د وتلو ، دویمه ډاګیزه توګه  شتون  لري .

ضمینول دی. ان تر برخه یی په هیواد کي د یوه سیاسي اصولي او ولسی نظام  جوړښت او دریمه برخه یی ددي نظام  ت

دي  چې حزب اسالمي دوی ته دا اعالن کړی  چې  که چیري دوي د یوه  تفاهم له الرې  دهیواده  وتل  غواړي د حزب 

 اسالمي  ځوانان  حاضر دي دهغوې سره  د پرامنه  وتلو په اړه  مرسته وکړي .

د وزارت  د یو شمیر مسؤلینو او  ان د  ددی ترڅنګ  د حزب اسالمي د سولی دغه  پالن د امریکا د بهرنیو  چارو 

د امنیتي سالکارانواو پخپله د ولسمشر اوباما   تر مخ  هم  ایښوول  شوې  ، په دی الره کی په امریکا  ما ولسمشر اوبا

 کي  دحزب اسالمي دسیاسی  چارو مسؤل  محترم  محمد داود عابدي  ډیرې هلي  ځلي کړي دي . 

اعالن وکړ چې  غواړي  دوالیاتو مسؤلیتونه  د افغانستان ملي اردو  ته مخې  امریکایانو حزب اسالمي د همدي پالن  له

او ملي پولیسو ته وسپاري . هغوې د څو والیتونو اویا څو ولسوالیو څخه دهمدي  پالن  له مخي راووتل ، له ما څخه  یو 

ب  به په دي کي ورسره  بسپنه وکړي؟ همغه دحزب  پالن دي ایا حز یانو په همدي اړه وپوښتل چې دا شمیر مرکچ

زمونږ  ځواب  همدا و چې  ، څرنګه چې دوې  د حزب اسالمي سره د کوم تړون پرته په خپله راوځي  نوپه  دي اساس  

 یی  په راتلونکی  کی هیڅ  تضمین  نه شته .

یی د زنګارت په کلي کي د پنجوا دد قندهار ښاغلي کرزی  دامریکایانو څخه ، ددي  تر څنګ  همدا  څو ورځي مخته 

وغوښتل چې  خپل عسکر دی د کلیو او بانډو څخه رابیرون کړي اوخپلو نظامي  ته   مظلومو شهیدانو دپیښي  وروس ۰۱

مرکزونو ته دې یی راوړي ، اودهغه دا خبره  کټ مټ دحزب اسالمي دطرحي لمړۍ  ماده ده چې  دامریکایی فوځونو د 

 .  ویستلو په خاطر  طرحه شوې ده

دحزب اسالمي  او امریکایانو تر منځ  دخبرو  لړۍ  په امریکا کي دحزب اسالمي دسیاسي کړیو اوهم  د امریکا د 

یوشمیر اړوندو اړخونو ترمنځ  روانه  ده ، خو دا ټول  اړیکي تر اوسه پورې د تفاهم پورې  را نغښتي دي . ځکه 

ه  جریان ولری  ترڅو د ضرورت په وختونو کي ترې کار امریکایان  حاالت  څیړي او پخپله غواړي دغسي تماسون

 واخستل شی .

په اروپایی هیوادو کی هم دحزب اسالمی سیاسی  کارکونکي د ناټو دغړو هیوادونو  د  بهرنیو چارو  دوزارتونو سره په 

خبرولو له پاره   تماس کي دي ، او دحزب اسالمي  له اړخه  د طرحه شوو  پالنونو  او دحزب دامیر د دریځونو څخه د

دهمغوي په ژبو باندی  لیکنې کوي او دهغوې سره  نیغ  په نیغه اویا د لیکنو  له الرې   خپل تماسونه جاري ساتی ، په 

دا باید ډاګیزه وی  چې تر اوسه په  اروپا کی د یو شمیر هیوادونو   چې دي  لړ کې ددي  هیوادونو دلچسپي هم ډیره  ده . 

، دبهرنیو چارو  داړوندو کسانو سره نیغ په نیغه خبرې  شوي سه ، جرمني  او انګلستان هم راځينپه دی  ډله کی  فرا

دي ، خودا ټولی خبرې  یوازي اویوازی د تفاهم او یو دبل د آند  د خبریدو  پورې  را نغښتي دي .هغه څه  چې د حزب 

ر چا چې د حزب  دریځ کتلي  ، ستایلي یی دی او اسالمي له پاره دویاړ  سبب  ګرځي هغه دادي  چې  تر اوسه پورې  ه

 .الره همدا ګڼلي ده مهمه دحل  دالرو څخه یوه 
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