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 ۶۰/۶۰/2۶1۲         ډاکتر م ، عثمان تره کی
 

 ، د داعش د شرارت په دوام
 !نه ختموي هګړج د وسله وال مقاومت سره سوله

 کې د شفاهي وینا لیکنې متن هډه غونپ ښاربن  د
 ۷۱۰۲ -مه  ۴د مارچ 

 

  دو؟ېږک ېکټ یته د پا نیکلن ناور تیښلوڅدا  هګنڅ ېدي دادي، چ ېته پرت ېد افغانانو مخ ېچ ېتنښپو ټېهغه غ
  :ېمانا چ ېپد وو،ړته پام وا تونویواقع وڅ ګړېد افغانستان د ج دیموندلو په موخه با وابځد مناسب  تنوښدغو پو د
  و یپالن شو ېد بن الدن د ماجرا نه مخک رغلیپه افغانستان باندي. 
 لس و. و ړیو هځله من لیدولتي دفاعي پوتانس ګړېج دمهالهږنه وروسته او رغلید شوروي  ېپه افغانستان ک

 ړېد س کایامر وه . ېشو ېکمزور ایتړدفاعي و یې ېاندړپه و رغلیاو ستومانه و او د بهرني  ړینه ست ګړېد ج
 يړرکو هڼقطبي ب ویته  تړښجو کیکالسدوه قطبي  ېنظام ک والړیپه ن شلوېد قدرت د و ېچ تلښفاتح غو ګړېج
 .اصلي واکمنه وي کایامر ېپه ک ېچ
. هړه ککولو امکان ور په برخ ېاندړد و ېمعادل ېد نو شلوېته د قدرت د و کایامر دیبر ېدفاع افغانستان باند ېپه ب بنا  

  .په ارباب بدل شو يړقطبي ن وید  هیپه ب ېنید افغانانو د و کاینه وروسته ، امر ېنو د شورویانو د مات
 ېله الر ډېد بن غون ېاو بشري حقونو تر نامه الند موکراسيید د ېپه افغانستان ک ېی روګاو مل کایامر 

اران م هګړکورني ج ېزیلس ېوید  ېانی.ړورک تیتورن وو مشروع ونهړد بشري حقونو په سرغ ېتوپک واالو ته چ
 .لړواکمن ک ېپه ولس باند یې
 داعش  او د ېوال ېپات رتهیب وزلي،ی، بوالتوبډک لکه ېلیمنفي پا ېشو دلیږېنه راز ېو د هغا هګړاوسمهال ج

 .کي په کي ژوند کوي رهډېقومي  ېچ یاچول رګلن ېک مویپالو په هغو س ټبنس
 برخه تر خپل کنترول  يیماین وادید ولس په مرسته د ه ی. هغوید خړا وی ګړېج ۍد اوسن نیوسله وال مخالف

ه پ ېسول د دیلپاره مبارزه کوي ، با نید ملي واکمني د تأم ېچ هګپه تو واکځمشروع  وید  یلري. بنا  دو ېالند
 .رول ولري زټیبنس ېمعادله ک

 اواستخباراتي  ابتيیله ن ېافغانستان ک په فعال   ېدي چ خونهړاصلي بهرني ا ګړېنظامي ائتالف او پاکستان د ج والړین
 .سره مخ دي کرټ
 پالنهټبنس اسالمي ېک مهیپه س یې نیاو اروپایي مؤتلف کایلري: امر هګلېب انتهځویهر  یدو ېپه تاوده ساتلو ک ېګړدج

م ته اسال یځدر وادونویه ویځدید لو ید وادیه یشو ړجو ټد مذهب په بنس ې. پاکستان چيګڼ ښواګته  تیخپل امن
 یواو له هغ ېولټپه محور باندي را استیحکومت د رسمي س د ېلډاسالمي  ېچ وڅتر  غويیتبل هڼسره د دشمني په ب

  .کار واخلي هګد السوند په تو استید خپل بهرني س ېک مهینه په س
 یځدر کیواحد ستراتژ ېچارو ک نوځیپه  کاید ظاهري اختالف سره سره پاکستان او امر هړپه ا يید افغانستان د قض 

  :نه ېجمل ېله هغ. لري
 یغوه ، دويړجو په ضد د مقاومت ستنه وید پرد ېک مهیپه س ېچ تانهښپه پلمه ، پ ګړېسره د ج زمی. له تروريړلم
  .کول ېماتول او کمزور ایتړو اسيیقوت او س کيیفز

  .افغانستان ته صادرول ېشیپاکستاني مل ېد دوام په موخه د داعش تر نامه الند ګړې. د جدوهم
 ېلډ ېپه ضد وسله وال وټد پاکستان او نا وڅتر سره کول. تر اتینظامي عمل يړخوا خونآ ښېله کر ډیورنډ. د میدر
 يګراوستل شي. د پاکستان وژونکي جن ېالند وزارونوګتر  کایاو د امر يړراواو ښېکر ډورنډیله  ېشي چ ړېا تهېد

باران د  ویموافقت د توغند ېپه ضمن وټد نا ېسیراه نو. د کلويیږمحدود نه پاته ک ېک تونخواښپه پ ېوازی اتیعمل
ش ت امریکا چې پرانویاک ولسمشر ددي.  يړو هځد ژوند امکانات له من ېک مویس ليیاو سه ویځخت نوځیافغانستان په 

په نامه ستراتژیک تړون د طلسم په د ننه ایسار ساتلی د پاکستان د تیریو او ګوزارونو په ځواب نه افغان لورې ته ) 
ت ورکوي او نه هم پخپله د پاکستان په وړاندې سره له دې چې د امریکا په خدمت کې تیارسئ والړ دی( دفاعي امکانا
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 غبرګون ښیي.
  دلته موږ د جګړې د یو بل تریخ واقعیت سره مخ کیږو. پدې مانا چې نړیوال نظامي ائتالف نه غواړي چې

افغان اړخ د یو خپلواک دفاعي سیستم خاوند شي. د جګړې او سولې نوښتګر او مخکښ واوسي. د افغانستان دفاع په 
 کې واخلي او د پاکستان تیریو ته ځواب ووایي. الس

په افغانستان کې د نړیوال نظامي ائتالف په حاکمانه حضور سره افغان اړخ نه یوازي د پاکستاني  واقعیت دا دی چې
ي جوګه کې نش پوځ تیریو ته ځواب ورکولي نشي بلکې د یو خپلواک هیواد په توګه د خپل دفاع او امنیت په ساتلو

  کیدای.
 د څه چه مو وویل مالومیږي چه د افغانستان جګړه درې الملونه لرلی شي : 

 لمړي . د بهرنیو قوتونو ناقانونه حضور او د حکومت په جوړولو کې د دوی السوهنه. 
 دوهم . په افغانانو باندې د یو بې کفایته او کمزوري حکومت تپل.

 . د قومي ډیره کیو په وړاندې د لږه کیو په خصمانه جذباتو باندې سیاسي پانګه اچونه. دریم 
 نوم ایښودل شوې.« د جګړې افغانې کیدل » د رسمیاتو په کچه دغه اقدام ته 

د جګړې د لمړي المل یانې د بهرنیانو ناقانونه حضور د لرې کولو په موخه نړیوال قوانین موږ ته بربنډ او څرګند 
مونه لري. که د افغانستان ملي ګتې د نړیوال نظامي ائتالف د ژیوپولتیکو او ستراتژیکو موخو سره سمونوالی حک

ولري ، د دغه ائتالف سره ستراتژیک پیوستون موږ ته د یو تاریخي چانس په بڼه مطرح کیدای شي. پدې شرط چې 
 باراتو په الس جوړ شوی حکومت.د پیوستون افغاني اړخ یوه ملي واکمني وي نه د بهرنیانو د استخ

صادقانه او  المل د له منځه وړلو یوازنۍ الر له وسله وال مقاومت سره د سولې په مقصد او دریم دجګړې د دوهم
رغنده خبرې اترې ګڼلی شو. د مذاکراتو اجنډا د یو لنډ مهال حکومت رامینځ ته کېدل جوړولی شي . لنډ مهال حکومت 

او یوه لسیزه مثبتې السته راوړنې ساتي. قومونو ته د اسهامو وېشلو ناوړه دود ته د پای ټکی له مسلکي کسانو جوړ 
 ږدي. د جګړې له حالت نه دسولې خواته د یو پٌله په توګه کارول کیږي. 

جنګي حضور منطق له منځه وړي. له همدې کبله امریکا  -په افغانستان کې د امریکا د نظامي  ظاهرأ د جګړې پاي
مذاکراتو نه دده کوي. خو موږ امریکا ته دا زیرې ورکوو چه د سولې په  قاومت سره د سولې په موخه د رسميد م

کا د امری حکومت د جوړیدو په محور باندې تنظیم شې ، انتقالي حقوقو په درناوي د یو هغه پروسه کې چه د نړیوال
خو جګړه په تیته کچه دوام کوي : پاکستان افغانستان ته  حضور قانوني بنست مومي او اشغال پایته رسیږې.لند مهال 

د داعش ، لشکر طیبه ، لشکر جنګوي او نورو دلو په صادرولو سره ، امریکا یي او افغاني پوځیانو د پاره د راتلونکو 
  کلونو په ترڅ کې یی جنګي مصروفیت رامنځته کوي او د جګړې اور بل ساتي . کلونو

 
 «پاي»
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