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 طالبانو ته ترجيح ور کوو تر حکومت 
 
 

وبر پر  ه د اک پا ور ور يني افغانان ترجيح ور کوي چي د   : ليکي١۵د کرسچين ساينس ماني طالبانو تر ولکې   

ينو غلو او داړمارا .الندي ژوند وکي ايي خلک د  ر په واليت کي  خه ډېر په عذاب وه د لول  د کلي خلک  .نو 

تل ی حکومت ورغلل او د غلو ختمول او راايسارول يې ترې وغو ه واچول، او غلو  .لم  خو حکومت غوږونه کا

خه وروسته، کليوال طالبانو ته ورغلل .ازادانه ت رات کاوه سمدستي، طالبانو غله ونيول، مخونه يې ور    . لدې 

ل، په بازار کي  ول، او خبرداری يې ورک چي که چيري بيا ونيول سي سمدستي به يې السونه غوڅ تور ک ر يې و

ي   . دې سيمي ته ندي راغلي  د هغه وخت راهيسي، بيا غله .ک

ي- يا خو بېخي سته نه، او يا ورو  مرکزي حکومت  شاوخوا ولسواليو او واليتونو کي، د کابل  په  . ورو ورکې

ايي خلکو مالت تر السه کويعوض کي، د طالبان جابره  ي، او د  ې ين ر موثره حکومت      .م

ور اخبار اضافه کوي ي، په پېخر جنايات،  د کرزي په حکومت کي بېساری: د کرسچين ساينس ماني  اداري فساد او ب

کري د  ی دی او د بېکارانو زياتېدونکي ل ه فرصت برابر ک ېرمه د  دغه راز، کابل  .طالبانو د تقويې لپاره   ته 

ی دی طالبانو قوت او عروج  رول له السه ورک يي چي حکومت کن     . دا

که دلته خارجي قوه : افغان مبصر او مورخ، حبيب اهللا رفيع، وايي ه هم طالبان کابل په زور نه سي نيوالی،  که 

خه بهر د هغوی د فعاليت او ت رات م ار    .خه ونيسيپرته ده، خو حکومت ددې توان نلري چي د 

ر کي په هره کورن کي يوه طالب سته: ايي خلک وايي يو کي په کارونو بوخت  .په لول ي په خپلو پ  هغوی د ور

ي ې لور ولسوال د طالبانو په ولکه کي   .وي، خو د شپې توپک په الس د طالبانو په صفوفو کي جن ر   د لول

ي او حکومت  .دي ر ي ازادنه  خه ١٨ په غزني کي، له  .له ډاره ور تالی نه سي هلته، طالبان د ور  ولسواليو 

رول کي دي١٣ و په واليت کی،   دغه راز، . ولسوال د طالبانو په پوره کن خه ٨له   د ورد  د طالبانو ۶ ولسواليو 

ايي خلک وايي  .طالبان خپل قاضيان، ولسواالن، او پوليس لري  پدې سيمو کي،  .تر ولکې الندي دي البان د ط :  

    . کارونه ډېر ژر خالصوي .شريعت په اساس فيصلې کوي

اري پدې سيمو کي، طالبان د مکتبونو نصاب تعليمي  په مکتبونو کي اسالمی شريعت   هغوی غواړي چي . هم 

ر   .تدريس سي لي دي  م خه فقط ١١٠٠ په غزني کي، له  . د طالبانو په سيمو کي اکثره مکتوبه ت  ١٠٠ مکتبونو 

و ادۍ محفلونه  . سته نه فعاله دي، او د نجونو مکتب خو ه ه هم، پدې سيمو کي تيلويزيون ، موسيقي او د   که 

ه امنيت او عدالت سته   .نسته، خو ل ترل

وبر پر ه د اک پا ايمز ور وايي په عراق کي د  د افغانستان د دفاع وزير، عبدالرحيم وردک،:  ليکي١۵  د نيويارک 

ي  د القاعدې باتجربه ي برياليتوبونوامريکا پو يالي دېته اړ ايستلي دي چي افغانستان ته مخه ک هغه په يوه   . جن
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ه چي  .مطبوعاتي کانفرانس کي وويل همدې بهير په افغانستان کي د امنيت وضع ال خرابه ک ې ده  هغه زياته ک

ه وسلې او جنگي مهارتونه يالي تر پخوا  ه منظم دي لري،  همدا خارجي جن     .بهتره روزنه يې ليدلې ده، او 

يالي چي په افغانستان کي فعاليت کوي پاکستاني، :  امريکايي قومندانان وايي په افغانستان کي، هغه خارجي جن

ر د ياغيانو مطلق اکثريت خپله افغانان دي .عرب، چچين، او د مرکزي اسيا د نورو هېوادونو افراطيان دي     . م

وبرد فاېننشل  ه د اک پا ه د پاسه دوو سوو : ليکي١٣ پر  ايمز ور ار   طالبانو   اه  کر تل چي د ل  غو

ه .ونيسي ار حمله وک اه پر  کر خه د ل لورو خواوو   پدې جن کي وروسته له درنو بمباريو او  . هغوی له 

خه قريب  و  ه او ۶٠ج پيان سول٣٠ تنه طالبان م     . تنه نور 

اه ک کر ورنر د کور په شمول پر نورو دولتي ودانيو باندي  ی، د مرستنديوپه ل  موسساتو کارکونکي وايي ياغيانو د 

ونه تل چي د بين المللي  . واورول راک ل، دا خبره ردوي او وايي ياغيانو فقط غو الب من ر د هلمند والي،   م

ي ه  .مطبوعاتو توجه جلبه ک تی وه اکثره ياغيان له پاکس هغه زياته ک خه ور او     .تان 

رول ډېر کمزوری دی، او د شپې لخوا اکثره سيمي د ياغيانو  اه باندي د حکومت کن کر  ارونکي وايي پر ل امنيتي 

ي چي د هلمند د پخواني والي، شير محمد اخوندزاده، پلويان هم پدې اخ و  .تر ولکې الندي وي  دغه راز، ويل کې

ل بيا د  شير محمد اخ .ډب کي برخه لري اغلی کرزی غواړي چي هغه يو  وندزاده په هلمند کی زيات نفوذ لري او 

ورنر سي   .هلمند 
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