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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  

  2015 الیجو 16 کي تره عثمان ، م ډاکتر

! ئد قطر دفتر په وړاندې سیاسي کودتا ودرو  

لو اړخونو د جګړې د فشار په ېښک  په کې ېه شوې چډکه جګړه یو حساس پړاو ته ورګډد افغانستان د وحشت نه 
د سولې  ورڅخه ېمعامالتو په پیل کې چ يله بده مرغه د سیاس  . خویکړ  ساتلو سره سیاسي معامالتو ته مخ

 اکي.ټاستقامت  ېتوالې له کبله جګړه د راتلونکې سیاسي ودشخبرې پورته کیږي د اوربند د ن  کمزورې
 : ییز حقوقي او سیاسي بدلون راوستټکې بنس ځد وسله والو مخالفینو په دری  وښېپ وپه وروستیو کلونو کې دو

 . و کې ګدونډپه مختلفو غون ۍد نړ  ــ 
 . درس نه تماسونهله اد سیاسي دفتر  په دوحه کې له نورو سره   ــ

مقاومت  آزادي غوښتونکې  »د   د افغانستان  ونڅد وسله والو مخالفینو پا  ېچ  ېنوموړې پیښې د دې المل شو
ت وپیږندل شي. اوس د جګړې ذیدخل ه په رسمیڼب  « دوفکتو» ته راجلب کړي او په  په توګه نړیوال باور ځان  «

په اړه اغیزمن  ېوسله والو مخالفینو سره د تعامل په محور د سولې او جګړ  ې لهبهرنیان هر یو هلې ځلې کوي چ
وسله والو مخالفینو الس ته  د یوې اندازې پورې سولې نوښت تر  د جګړې او ېرول ولوبوي. داسې مالومیږي چ

نه په احتیاط ، دقت او واقعبیني کار وانخلي جګړه د مقاومت  ځخپل اوسني دری لهوسله وال مقاومت که  . یلویدلې د
 په تاوان دوام مومي.

نظر اچوو  ډته لن   چال چلند یعنې امریکا او پاکستان اصلي اړخونو ودو  موږ دلته د مقاومت په وړاندې د جګړې د
: 

 امریکا :
 ېد وتلو په درشل کې ، د افغانستان د قضی ځیپلوماسي تر اغیز الندې د خپل فود غولونکې امریکا د پاکستان د

باندې له  ځپخپل دری ېچ کړه  هته اړېامریکا د ووروستیو وختونو کې څو الملون په. خووه دوسیه پاکستان ته سپارلې
 سره کتنه وکړي :

پاکستان د افغانستان په  . دلېنښې نښانې څرګند اشغال د د داعش تر نامه الندې د افغانستان اد پاکستان له خو  ــ
 د بهرنیو ېچ غوښتل ځاې په ځاي کولو په هڅه کې  د وشېد داعش تر نامه الندې د پاکستاني مل  مختلفو سیمو کې

د پاکستان تر کنترول  ېچ نظام پالټیو اسالمي بنس په خپله خوښه وتلو نه وروسته په کابل باندې لهعسکرو 
 د استفادې وړ وي، وتپي.  ان په ضدالندې د هندوست

په ستراتژیکو  سره د هند او پاکستان حضور په موده کې ينظام په افغانستان کې دخپل ېامریکا نه غواړې چ ــ 
د افغانستان غیر مستقیم اشغال د هند په وړاندې د  اد پاکستان له خو وله چال چلند ولري.ډان نا معامالتو کې

 شي. یامریکا دشمني تعبیرول
کل ټد ا چین او پاکستان تر منځ   دو په موخه دېتجارتي دهلیز د جوړ« ګوادر » او « سی کیانګ » د   ــ 

افغانستان  ه راپیدا کړي ، ڼعملي ب  معامله. په افغانستان کې د پاکستان د السوهنې دوام که الرو ډ  ملیاردو  ۶۰
ول د ډتړل کیږي. په سیمه کې ستراتژیک ان حوزې ته ېچین ژیوپولتیکدالرې  لهپه غیر مستقیمه توګه د پاکستان 

شړل  په بشپړه توګه امریکا د سیمې نه سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه د هندوستان په تاوان بدلون مومي.
 کیږي.

ه وروستیو پ پاکستان کې د خپل امنیت د پاره ګواښ ګني.  اد کرښي په شاوخو ډیورنډد   جګړه پاکستان    ــ
په ضمني موافقت ، جګړه د افغانستان  (  «ن ، ن ، ا »  د نړیوال نظامي ائتالف ) ېچ  ه کې شوټپدې ل وختو کې

شمالې سیمو ، مرکزي آسیا ته د جګړي د صدور د ُپله په توګه   شمالي سیمو ته منتقل کړي . ورپسې
موقع نه په  لهه کې وو ټد پراختیا په ل« فتوحاتو »کلونو راهیسې شمال ته د  ې لهوسله وال مخالفین چ وکاروي. 

د روسانو  ید مقاومت جګړه ایز حضور دو په شمالی سیمو کې  .اوهځان شمالي سیمو ته ورس ګته اخیستنې سره
 لهد تاجکستان  یره آساني ډپدې حساب مقاومت په  . لکې ځاي په ځاي کړ يد جغرافیائي السرسي په نږدیوال

د روسې  ېلیدل کیږي چ ېنښې نښان داسېشي. یالرې د روسانو لوژستیکي او استخباراتي مرستې تر السه کوال
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د  ېد مرکزي آسیا ګن شمیرو اجیرانو ) مرسونرانو ( چ  استخبارات د داعش د نوم تر استخباراتي پوښښ الندې
مالي سیمو ته ورلیږلې. که د سولې افغانستان شدپالو اسالمي ګوندونو سره تړاو لري ،  ټمرکزي آسیا بنس

د دغه مرسونرانو نه د قوت الظهر په توګه ګته  په جګړه کې   ېته اړ کیږي چېول شي ، مقاومت دډپروسه وځن
پالنې  ټد اسالمي بنس یباندې والړ د ټد اسالمي اعتدال په بنس ېپورته کړي. پدغه حالت کې افغاني مقاومت چ

 .په چاپیلایر کې بند پاتې کیږي
تر نږدې  ېلوالې ته ) چټشمالي   د جوړ جاړي روانه پروسه د مقاومت سره د امریکا او د کابل ادارې  اله بلې خو

 ېانګیزه وربښي چ دا(  درلودځان سره له مني په منطق باندې د بهرنیانو مالتړ ښوختو پورې د طالبانو سره د د
واحدې جبهې د جوړیدو په  ضد د مخالفینو نه د یوې   په  « ن ، ن ، ا»   د د روسانو او ایرانیانو سره په توافق 

د مقاومت سره د سولې د پروسې د پرمختګ سره  ېپدې ُچرت کې ده چه لوالټګد کار وکړي. شمالي  پالن باندې 
 ود وسل احمد   جان په پروان کې د جګړه مار  کر او تقابل کې واقع کړي. ټجوخت روسان او امریکائیان سره په 

 شي.ل ارزووکې  ټبرید ، باید په همدغه چوکا« رون ډ» زیرمتون باندې د امریکائي په 
پالن نه زیاتره روسان ګته   الرې مرکزي آسیا ته د جګړي د صدور د خیالي له! اوسمهال د افغانستان  لنډه داچې

موقف سره په تقابل  د پاکستاند  ځدری  « ن ، ن ، ا »  د د امریکا په مشري . دلته «ن ، ن ، ا »  پورته کوي نه
قوتونو ته   د افغانستان ورسپارل شوې دوسیه بیرته یرغلګرو ېچ يته اړ کیږېپاکستان د قرار نیسي.  کې

 دواړو خواو ته واړوي. ېکرښ ډیورنډاو پام د  وسپاري
مواردو کې و دو کې لږ تر لږه په  ونوځپه دری  «ن ، ن ، ا »  د وسله وال مقاومت او  په وروستیو میاشتو کې

 : ید رامنځته شوی یوالېنږد
 داعش سره مقابله  دــ 
بمباري د  « رون ډ» په زیرمتون باندې د  ود وسل . د جان احمد ځمارانو په ضد ګد دریټد جنګساالرانو او لو  ــ

کې ېې د  ځپه تر ېکړنالرې سره رانږدې کوي چ ېد هغ« اسالمي امارت »  امریکا سیاستونه د طالبانو د مخکني 
 .يل جهاد اعالن شړپورې ک ونهد جهاد د نوم تر پوښښ الندې په جنایتونو الس ېجګړه مارانو سره چ

درکه  ې لههغه ګواښ و چ باندې د برید المل  ګانویپوډ  په وجان احمد د وسل  د امریکاېي چارواکو په َقول د
د افغانستان د  ېامریکا چ ېچ یلېدنت نشو ک. نو دا ضما هه ورسره مخ وډپه بګرام کې د امریکا نظامي ه یې 

 جنایت کارانو د مالتړ نه الس په سر شي. تباهي او وراني په موخه مآل تړلې د ورته بریدونو په تکرار د 
په ضد د سیمې  «ن ، ن ، ا »  د   یهغو ېد جګړې په ساحه کې د وسله والو مخالفینو پرمختګ او دا احتمال چ 

ول ته پخپله ډقواوو ان د جه کې په جګړه کېېد الزیاتې جنګي مرستې د ترالسه کولو په نتد سیالو هیوادونو نه 
دوي سره د روغې جوړې زمینه برابره کړي. البته د ې له چ له اړ کړېتد «ن ، ن ، ا »  ګته بدلون ورنکړي ، 

 کې تبلیغ نور الملونه هم لري. اسولې په شاوخو
 پاکستان :

رشو کلونو راهیسې ېکې د یرغلګرو په وړاندې د افغاني مقاومت کوربه و. پاکستان د د ولسیز یوپاکستان په در
 پاره د مقدمې جبهې په توګه کارولې.لافغانستان او افغانان د یرغلګرو په وړاندې د خپل امنیت او بقآ 

او مقاومت د  . د جهادديپه افغانستان باندې بهرني یرغل په مختلفو درجاتو دواړه هیوادونه اغیزمن کړې  
د وینې هغه  ېي چیپاکستاني چارواکو ته وښ ېچ ېپدې هڅه کې و او د  لسیزې راهیسې افغاني مقاومت تل

بقآ او سالمتیآ وربښلې ده. خو   پاکستان ته  په عین حال کېبهېدلي د افغانستان د آزادي په خاطر  ېسیالبونه چ
په حضور یا  یافغاني مقاومت د ځان پوروړې بولي. د دو پاکستان د افغانانو د مجبوریت نه په سؤاستفادې سره

  غیاب په جګړه او سوله کې ، وکالت خپل طبعي حق ګني.
د جهاد او مقاومت په لسیزه کې د   هدعو « یکه داري ټ»  د افغانانو د مقاومت د  اله خو ی، اس ، آ یخو د آ 

 هغې جملې نه : لهې. لول له منځه تلټنن  ېچ هباندې والړ و ټځینو الزاماتو او مجبوریتونو په بنس
واحد مرکز موجود نه و . نن  کړو یوې. د پروــ پرون مجاهدین په مختلفو اومتخاصمو تنظیمونو ویشل شوې و

 او واحد مشرتابه لري. یې دټوسله وال مقاومت یو مو
الرې له نړي  لهکې د خپل دفتر  ه د باندې د استازیتوب دفتر نه درلود. نن په دوحهپپرون مقاومت د پاکستان   ــ

 و کې برخه اخلي.ډینګوي او په نړیوالو غونټسره اړیکې 
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باندې د پاکستان ټ په بنس ځد یو واحد دری ېچ ل،ته اړ کړېوال دځلویدی ېمقابل ېکمونیزم سره اغیزمن لهپرون   ــ
د جګړې ) جهاد   نظامي عملیات په پاکستان کې متمرکز کړي.او  ياو لوژستیک  ودریږي. خپل استخباراتي اتر ش

 پالنه د السوند په توګه وکاروې. ټاسالمي بنس په برخه کې د پاکستان په مرسته   (
سیاسی اسالم او   د وال ، په سیمه کې پاکستانځ. لویدیینن د ناتو جنګي ماشین په افغانستان کې لنګر اچولې د 

 .يغیر مستقیمه جګړه لګیا د  ه حٍیث پیږني او ورسره پهتروریزم د صدور د مرکز پ
 پاکستان مالتړ ته اړتیا هم لري.دد اشغال په اوږدو کې د افغانستان د الندې کولو په موخه  «ن ، ن ، ا » خو

ته  ی. خو نن دو ېالرې تر السه کول لهمرستې د آی ، اس ، آی  پولي او تسلیحاتي  ۍپرون مجاهدینو بهرن  ــ
لمړي الس نه رسیږې. مالي استقالل مقاومت ته سیاسي  لهد عشر او ذکات نه نیولې تر وسلې پورې   ېمرست

 اتونومي وربښلې.
کې د پاکستان ،  رشو کلونو په اوږدو ېد پنځه د ېواقعیتونو په نظر کې نیولو سره پاکستان باید دا ومني چ د یادو 

بدلونونو زیږنده  دنووکل وپنځه دیرش مقاومت د  یاو افغاني اوسن بدلون موندلې  افغانستان ، سیمې او نړي حاالتو
واک په سپارلو کې د افغانستان   د خپل سیاسي  ته  په کې پاکستان ېد غلطیو نه چ ې. مقاومت د جهاد د لسیزید

 فصل پرانیست ، ځان ګناهکار او ګرم بولي. یپه ناورین کې نو
په هره بیه د افغاني مقاومت قیمومیت ځانته وساتي   د سولې په مذاکراتو کې ېد پاکستاني چارواکو دا هلې ځلې چ

افغاني  ېد وارخطایي نښه ده چ د آی ، اس ، آی   . دا د افغانستان په اړهيکانکرت واقعیتونو سره اړخ نه لګوله 
 شي : یمقاومت ته الندې ناوړه سیاسي پایلې درلودال

په کچه  ډد یوه ترورستي بان  باور یې  له خلکو ته ورپیږندل کیږي اوډزدوره م مقاومت د پاکستان په الس یوه  ــ 
 .يرالویږ

 د د کرښې په اوږدو کې ناقانونه مالکانه تصرف ، په وروستیو کې  ډیورنډپه کونړ کې د توغندیو بریدونه ، د  ــ 
. هغه یراپارولې د  رواکو په ضدافغانانو عامه ذهنیت د پاکستان د چاد،  یه ( او ... تیرډ) انګور هپهپکتیکا 

د آی ، اس ، آی تر قومانده الندې فعالیت وکړي د افغانستان په راتلونکې سیاسي  ېسیاسي او نظامي جوړښت چ
 ون چانس له السه ورکوي.ډژوند کې د ګ

د   ن په ضدچلند ولري ، د پاکستان په الس د هندوستا  یباید د پاکستان او هندوستان ترمنځ ناپیل ېمقاومت چ  ــ
 الره بندوي. نظام کې د برخه اخیستو خپله ي د سولې نه په رازیږیدل شو  یوه ضربتي قوت په توګه مطرح کیږي.

مقاومت  هرو مرو د افغاني   د سولې په خبرو اترو کې ېچه پاکستان د حکومتي چارواکو دعو  بلې خوآ د له
 پیښو سره سمون نه خوري:ځان سره ولري د تاریخي ورته له یکه داري ټوکالت او 

ده . خو د ېمالتړ کاد تونس او مراکش له خو« ملي آزادي جبهه » الک په وړاندې د الجزایر ېفرانسوي ښک  د   ــ
په وکالت  یبهرني قوت د دو وفرانسویانو سره درلودل هیڅ یو  مقاومت د  ېچ مذاکراتو کې  سولې په هغو 

الجزایر استقالل اعالم کړ د   د جګړې وروسته  وکال ۸ې له اتوچ(  ۱۹۶۲د پاریس تړون )   ون نه درلود.ډګ
 السلیک شو. امقاومت او فرانسوي چارواکو له خو

د مقاومت د استازیتوب او یې مه لسیزه کې چین د ویتنام د مقاومت ) ویتکنګ ( کوربه و. خو هیڅکله یپه اویا  ــ
د اعالم په موخه جوړه  يد ویتنام د خپلواک ېه کې چډه غون. د پاریس په هغهمطرح نکړ هوکالت احمقانه دعو

 د ویتنام مقاومت یوازې او مستقل حضور درلود. (  ۱۹۷۳شوې وه ) 
 ېمالتړ کیږي چا رو هغو هیوادونو له خوېراهیسې د ګن شم ۍپیړ ېنیم لهسازمان  يآزادي بښونکدد فلسطین    ــ

تړون او په فلسطین کې د یو اتونوم  کال په  ۱۹۹۴  د ېه کې چډمن دي. خو د اوسلو په غونښسره د ود اسرائیل
: هغه  دیون نه درلود. المل یې څرګند ډکوم بهرني هیواد ګ ده ېته ورسی پا کړه ېدو په پرېحکومت د جوړ

 ید اشغالګر ځا« یکه واال ټ»  ېته نه حاضریږي چېبیه د په خاطر سرونه قربانوي په هیڅ  يد آزاد ېښت چځخو
 ونیسي.

د شکنجې ، زندان  اله خو ی، اس ، آ یآ  کله شخي له کبله تل د ېوسله وال مخالفین د مقاومت په بهیر کې د خپل
ه درلوده. خو نن فشار سیاسي رنګ ڼفزیکي بوباندې مخکنیو فشارون یدو پهو. واو مرګ تر ګواښونو الندې 

تر واکمني الندې د استازیتوب څانګه پرانستل  ی، اس ، آ یآ ته په پاکستان کې د  یکې یې دو ځپه تر ېچ یموندل
کې قرار لري د بطالن کرښه کښل  ځپه ښه دری  د نړیوال باور د راجلبولو په موخه ېقطر دفتر ته چدکیږي. 
 کیږي.
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

و. خونن منازعه د کابل ود مقاومت او کوربه هیواد پخواني اختالفونه په فرعي تخنیکي مواردو کې مطرح  
: پاکستان د کابل مزدور حکومت په رسمیت يد برخه لیک په محور باندې څرخ  ابقآ او فنالسپوسې حکومت د 

ک استخباراتي تړون السلیک کړ. مقاومت حکومت د امریکا د سفارت د ډخیانت نه  یې له ني او ورسرهژپی
انستان اشغال ته د پاکستان په ملګرتیا د افغ ېحکومت ګورنر ته دنده سپارلې شوې چد  برخه ګني. یوه تشکیالتو

 کر کې راځي.ټا سره په ډدوام ورکړي. د اشغال دوام د مقاومت د جنګي اجن
د پاکستان تر قومانده الندې یې د فشار ، شانتاژ او ګواښ د مجبوریتونو له مخې  ېموږ د مقاومت د هغو غړیو چ

په هغو موضوعاتو  ېلرو چ يتر سوال الندې نه راوړو. خو دا هیله مندون وکړ ډپه مذاکراتو کې ګ  «مري » د 
یز محور د قطر دفتر پاتې ټکړو بنسېد جګړې ، سولې او د افغانستان برخه لیک په کې مطرح وي د پر ېکې چ
 شي.

حقوقي اخالقي ، سیاسي ،  ې په هیڅ ډولنه چ ېدعو لهوکالت   د افغاني مقاومت د حق ېپاکستان ته په کار ده چ
یوازني مرکز په حیث   قطر دفتر د مقاومت د استازېتوب د  ر شي او دېنلري ت ټاو تاریخي د توجیه وړ بنس

 ني.ژوپی
شي . پدې  ییز رول لوبولټدو په موخه امریکا بنسېینګټد قطر دفتر د سیاسي او دیپلوماتیک باور او پیاوړتیا د 

غیر رسمي تماسونه په رسمي خبرو اترو بدل  ټسره خپل پُ کیږي د دفتر د پرسونل  ېهر څومره ژر چ ېنا چام
 ي.یکړي او د سولې په اړه خپل صداقت ) ! ؟ ( وښ

یانو ډموږ سره د ګاون له ورځ هبد  ۍ. په اوسنيافغانستان په خپل معاصر تاریخ کې په بدترین حالت کې قرار لر
کومتونه د عامه ذهنیت د اغیزمنتوب نه ځان لرې ح يولنې په حافظه کې ثبتیږي. راتلونکټښه یا بد چلند د افغاني 

پاکستاني   قرار لري. که  پاکستان د ورورولي اوحساب او کتاب په سخته آزموینه کې  ساتلې نشي. پدې لړ کې
ځان باید  موږ سره د ورورولي د اثبات په خاطر د قطر دفتر په وړاندې سیاسي کودتا ونه دروي  له نن يچارواک
 حساب او کتاب ته چمتو کړي. يراتلونک
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