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ن                                                                    هاری –واحد فقيری    م١٨/١٠/٢٠٠٨، واشن
  
  
  

  يا اربکيان د خالصون الره ده؟آ
  

تني قومونو د مسلح کولو موضوع  نن سبا،  په امريکايي مطبوعاتو کي د افغانستان او پاکستان د پولو په اږدو کي د پ
رمه د ي مشران، دپلوماتان، مستقل او ازاد مبصرين دې نتيجې ته رسېدلي دي چي  په هغه .  هخورا  امريکايي پو

لي ناکامه دي ي.   هېواد کي د سولي او ثبات د راوستلو هلي  په والړ دى. امنيت ورځ په ورځ خرابې .   اقتصاد په 
ه داچي وضع بحراني دهاو ل. خلک ناراضه او قهرجن دي.  مرکزي حکومت کمزورى او فاسد دى نو بنا، د . ن

ول سي په بل عبارت، اوسن ستراتيژي بايد .   افغانستان د ارامولو لپاره بايد نوي سياسي او نظامي الري چاري ول
ى، د طالبانو او القاعده د ماتولو او ختمولو لپاره بايد قومي اربکيان استخدام  سي.   بدله سي د قومونو مشران .  لم
امريکايي او اروپايي چارواکي  فکر کوي چي کېدای سي د عراق  تجربه په افغانستان کي .  ون او منظم سيسره راغ

ي م د طالبانو او ا لقاعدې  نوغى وايستل امانا د. هم تکراره سي  چي په افغانستان  کي هم د قومي ملېشاوو  په پو
خه .   ياسي پروسه کي داخل سيدوهم، د نرمو طالبانو سره خبري وسي، او هغوی په س.   سي و هېوادونو  د گاون

ي تل سي چي د افغانستان په چارو کي السوهني ونه ک ندۍ سيه اسيم.  وغو تلې او گ د مکې .   يزه دپلوماسي غ
ونو يو برخه ده ه د همدغو  کو   .مکرمې  غون

  
ي شورا تر مشري الندي   فعاليت کوي،  په هغه هېواد کي د    په عراق کي، د سنيانو قومي ملېشياوو چي د وي

ل.  القاعدې د قاتالنو بېخ وايست ونو په .  هلته، امريکا سني اقوام د القاعدې پرخالف مسلح او تقويه ک ينو رپو د 
ي ل کې يالي ته د مياشتي درې سوه امريکايي ډالره معاش ورک په عوض کي، سني قومي .    اساس، هر جن

ېملېشياوو د القاعدې له ج خه  خپلي سيمي پاکي ک ته .   مارانو  خه په تې ل چي له عراق  هغوی يې مجبوره ک
ي  او افغانستان ته ورشوه سي ايي په . او تاخته  وو ه چي   تلې ک د عراق مثبت انکشاف  دا مفکوره ال غ

ور تما   .  م سيافغانستان کي  هم قومي اربکيان  د القاعدې او طالبانو په ختمولو کي ممد او 
  

اکثره امريکايي چارواکي پدې قانع سوي دي چي .  دغه راز، د طالبانو سره د خبرو کولو مسله هم ډېره توده ده
ي طاقت د حل الره نده رې وي.  يوازي پو د بوش د ادارې .  په بل عبارت، د نظامي زور سره بايد دپلوماسي هم مل

مبه تيوريسنان باالخره دېته ه او .  اړ سول چي د مذاکرې خبره ومنييني مغروره او سر دا د هغوی لپاره غ
خه .  ستراتيژيکه ماته ده که د بوش د ادارې چارواکو تل د نظامي حل پلوي کوله، خو وروسته له اوو کالو ناکاميو 

ه هم، اوه کاله ضايع سول، خواوس هم.  و منيهاوس هغوی  دېته حاضر سوي دي چي خپله ايديولوژيکي مات  که 
ورو چي د امريکا مطبوعات .  کېدای سي چي د مناسبو او عملي  پاليسيو په زور  افغانستان وژغورل سي اوس به و

ه وايي   .پدې باب 
  

وبر د مياشتي پر  پانه د اک ور ور امريکا غواړي چي افغاني اقوام د طالبانو :    باندي ليکي١۶د کرسچين ساينس ماني
خه پسې اخيستي دي، خو ال ډېري ستونزي پاتي همدا اوس، .  پر خالف وکاروي ينو قومونو طالبان له خپلو سيمو 

  .  دي
  

خه و ايستل۶٠٠د حاجي ملک ظاهر  دا هغه کار دی چي د امريکا او افغانستان .   قوميانو طالبان له خپلی ولسوال 
ونو دواړو نه سوای کوالی ي چي په خپلو متحده اياالت غواړي چي د افغانستان نور قومون.  پو ه دېته تشويق ک

ين کي   .  سيمو کي  امنيت او د قانون حاکميت 
  

ه ندی: د رېن کارپورېشن مبصر، جونز سيت، وايي نو بنا، د اقوامو .  د افغانستان حکومت د خطرونو د مخينوي جو
  .  سره همکاري او کار کول ضروري دي

  
ه ليکي پا ل بيا .  لريهمدا پاليسي ډېر زيات خطرونه هم : ور ايي يو  که چيري بې احتياطي ورسره وسي، 

ر هغه کارونه چي د قومونو مشران کوالی سي، حکومت  يې نه سي کوالی.  کورنی جن جوړ سي   .م
  



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٣از ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ل١٩٨٠ د  يالي مسلح ک خه  د شورويانو د ايستلو په غرض محلي جن د .   په کلونو کي امريکا له افغانستان 
ناه افغانان پکي س سولشورويان د وتلو سره سم ونه شروع سول، او په زرهاوو بې  همدغو کورنيو .  داخلي جن

ه ونو د طالبانو د بري  لپاره الره اواره ک   .جن
  

ت  پېچلی او مغلق دی ايي تاجيک او هزار.  د افغانستان قومي جوړ تانه اقوام تقويه سي،  ان په ه که چيري پ
ايي بل قوم وډار ويکه چيري د يوه قوم سره. غوسه سي ن کي موافقه .  مرسته وسي،  همدا وجه ده چي په واشن

  .سوې ده چي بايد همدا کار  د افغاني حکومت پالس وسي
  

ر متحده اياالت مجبوره دي چي يوه چاره وکي ن په افغانستان کي يو داسي حکومت.  م ي چي واشن  اوه کاله کې
ام مخته ندی تللی پ والړ دی او يو  امنيت خراب سوی دی، د . تقويه کوي چي د بيلونونو ډالرو د مرستو سره سره 

ول حکومت پر سر اخيستی دی   .قانون حاکميت نسته، او ادارې فساد 
  

ن کي، د ستراتيژيکي او بين المللي مطالعاتو د مرکز مبصر، انتوني کورډزمن، وايي وک: په واشن  پدې باور هي
ي ين ک ه سي چي امنيت  موږ مجبوره يو چي قومي اربکيان تقويه .  نلري چي د افغان ملي پوليس به ددې جو

  .کوو
  

اغلی ظاهر  رهار د سيمي قومي مشر،  ل اغا شيرزي، را ته وويل  چي د طالبانو : ، وايي د نن ورنر ،  رهار  د نن
ه کوو ن ل اغا : هغه وايي.  چاره به  انک غواړو . ته وويل موږ  د خپلو سيمو امنيت پخپله ساتالی سوما  موږ نه 
اغلي ظاهر د خپل  قوم .  او نه هم توپک کله چي طالبان موږ په تصميم .   تنه اربکيان راغون ک۶٠٠سمدستي، 

تېدل خه وت   . خبر سول، سمدستي له سيمي 
  

و د قواوو پخوانی قومندان، ر په افغانستان کي د نا د .   جنرال ډان مکنېل، د اربکيانو د عملي کولو مفکوره ردويم
تلي او موثره دي، خو په جنوب کي د مخدره  ايونو کي اربکيان غ رهار غوندي  افغانستان په شرقي سيمو لکه نن

ايي اربکيان پکي موثر  نه وي ت ډېر کمزوره سوی دی، او    .  موادو د قاچاقو له کبله قومي جوړ
  

ساالرانو تقويه کول دييني خلک ف   .  کر کوي چي د اقوامو مسلح کول پخپل ذات کي د جن
  

وبر د مياشتي پر  ن پوس اخبار د اک جنرال ډېوي پترييس د افغانستان ، پاکستان، ايران ، :   باندي ليکي١۶د واشن
ی دیعراق او دسيمي په ارتباط د متحده اياالتو د پاليس په اړه   د يوه  هر اړخيز تجد دا تجديد نظر .   يد نظر امر ک

ی، د طالبانو سره د .  هغه  غواړي چي دا تجديد نظر  پر دوو مسلو باندي تمرکز ولري.  به بله مياشت پيل سي لم
حکومت د روغي جوړي خبري، او دوهم، د هغو هېوادونو لپاره دپلوماتيکي او اقتصادي مرستي برابرول چي پدې 

  . ريروان اخ و ډب کي نفوذ ل
  

ي چي د بوش  حکومت  اعتراف کوي  چي   د متحده اياالتو پر پاليس باندی دا نوی تجديد نظر پداسي وخت کي کې
ي يني مامورين وايي د جنرال .  په افغانستان او سيمه کي حاالت ورځ په ورځ خرابې ر د بوش د حکومت  م

فغانستان او پاکستان شرايط سمدستي توجه او غور پترييس تجديد نظر خورا پراخه ساحه نېولې ده، حال داچي د ا
  .غواړي

  
ن پوس خبرياالنو ته وويل ونو ته اړتيا لري:  جنرال پترييس د واشن  افغانستان د. افغانستان  پراخو او اوږدو کو

ي شرايط لري.  شرايط مخ پر خرابېدو دي ان انته  يي چي هر هېواد خپل    .د ياغيانو پرخالف مبارزه دا
  

يم کي پاکستاني ليکوال او مبصر، احمد رشيد، پاکستانی ليکوال شجاع نواز،  امريکايي  د جنرال پترييس د غور په 
  .  ليکواله، کلېر الک هارټ،  اوقريب سل تنه نور  شامل دي

  
ه وايي پا ن  پوس ور ي: د واشن ي راجلب ک ييس جنرال پتر.  جنرال پترييس غواړي چي د طالبانو اعتدالي غ

و: وايي منانو سره خبري وک ونه زيات  مخالفان .  زه فکر کوم  موږ مجبوره يو چی د د نده خبره ده چي هر  ر
ه وسي.  چي را جلبېدای سي بايد راجلب سي ر بايد کار د حامد کرزي د حکومت سره په    .  م
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رده هېوادونه په افغانستان کي مداخلې کوي، : احمد رشيد وايي که هغوی ويني چي د متحده اياالتو  هلي د سيمي 
ي ي.  لي ناکامه کې ه وک ان لپاره  وک غواړي چي خپل د    .نو بنا، هر 

  
ي ايي پترييس ددې قانوني صالحيت ونلري چي  روانه ستراتيژي بدله ک يني مبصرين وايي  ر    .  م

  
  .  پلوماس صالحيت نلريدپترييس دجنرال : د افغانستان د چارو امريکايي کارپوه، براني روبين، وايي

  
وبر پر  ايمز اخبار د اک س، وايي:  باندي ليکي١۶د نيويارک  ې که چيري : د متحده اياالتو دفاع وزير، رابرټ 

و، اروپايي اتحاد، او غير دولتي موسسات مجبوره دي چي د افغان  غواړو چي په افغانستان کي بريالي سو،  نا
ه خپلي لي منظمي کانديحکومت سره  په  ي او .   هلي  ه موږ مجبوره يو چي په افغانستان کي پو هغه زياته ک

و ونه سره منظم ک لی دی.  ملکي کو  .  که زموږ امنيت ددې سيمي سره ت
  

 پای


