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  د سعودي عربستان ناکامه غونډه
  

ينو پخواني مامورنيو او دپلوماتانو تر  په سعودي عربستان کي، د ښاغلي کرزي د حکومت د استازو او د  طالبانو د 
ه غونډه وس يتوب يوه  پ ددې غوندي اصلي هدف د طالبانو او .  وهمين  د سعودي عربستان د پاچا عبداهللا په مين

ى .  کرزي د حکومت تر مين سوله او روغه جوړه وه د طالبانو او حکومتي چارواکو تر مين د خبرو اترو دا لم
ېنستلي دي له مخکي هم  د کرزي استازي  او طالبان خبرو ته سره ک و  او ندى، بلکي  خو هي ترې را و نه .   پ

ه اهميت پدې کي دى چي دا مجلس په مکې مکرمې کي وسومگر ددې خبرو. وتل د سعودي عربستان رول او .   
رگند حقيقت دى مگر بل واقعيت دا هم .  نقش  په طالبانوکي په خاص ډول او په مذهبي ډلو کي  په عمومي  توگه يو 

 غوث، متوکل، مال ضعيف، مال محمد.  دی چي  ددې غونډي  گډون کونکي په اوسني طالبانو کي چندان نفوذ  نلري
بلخوا، د حکومت په استازو کي  د زلمي رسول او  د حامد کرزي .  او مجاهد د طالبانو په جنگي  صفوفو کي ندي

ي ولنه کي  نفوذ  او زور .  مشر ورور قيوم کرزي نومونه يادې حال داچي دا دواړه  کسان په حکومت  او افغاني  
ددې ادارې لويه کمزوري د .   ره  د سياسي قدرت او صالحيت  واحد مرکز نلرياصال، د کابل  اوسن ادا.  نلري

ي او د قانون د حاکميت نشته والى دى   . سياسي  اتوري
  

.   طالبان او  القاعده بايد سره جال سي.  په هر صورت، د طالبانو سره خبري کول په خپل ذات کي بده خبره  نده
خه جوړ افغان طالبان  له سنتي ماليانو، ل وانانو  ان او جهانه بېخبره طالبانو، او  د کليو د  بېکاره او روزگاره    ه 

که مسطح او اواره ده .  دي طالبان ساده خلک دي چي د ای  افغان .  او د غوايي پر ښکر والړه دهد هغوى په فکر م
ينو، تاجيکو،  او نورو مذهبي مگر القاعده  اکثره د عربو، اوزبکو، چچ. ايس  ای تر نفوذ او سلطې الندی دي

انو او مزدور و مذهبي ډانگيانو مجموعه ده اى .  انارشس ېک، او ژوند  هغوى په خپلو وطنونو کي د هستونگي، 
ي دي عاقهغوى اکثره مور او پالر .  نلري ى.  ک په بل عبارت، طالبان جال .     هي چا ته يې ښه زړه ندى پرې اي

 لنډه داچي   دمخالفانو سره خبري کول  بد ندي، خو بايد د خلکو داسي استازي  يې ورسره . دي او القاعده بېله ده
ي ولري د افغانانو يوه لويه کمزوري پدې ده چي تل يې په برخليک او ژوند باندي  نور .  وکي چي صالحيت او اتوري

خه  بهر، مرور، او چېرته د ي.  خلک لوبي کوي ي  وني تر سيوري  الندي اکثرا، دوى  له سياسي پروسې  وې غ
د ژنيوا کانفراس، د اسالم اباد موافقه، د بن .  نډه خوبونه کوي او يا چيري  يوه غوړ پيتاوي ته ناست  او چورت وهي

  .  داسي نوری  غونډي  يې ژوندي مثالونه دي. . . کانفرانس،  د مکې  شريفي مرکې  او 
  

ه زور او مشروعيت ولرييوازي هغه وخت د سولي خبري نتيجه ور کوي ولو .   چي استازي يې په خلکو کي  د 
ولنه کي زور او  پخوانيو کانفرانسونو، موافقو، او غونډو د ناکام اصلي عامل دا وو چي استازي يې دننه په افغاني 

 غونډو کي که چيري په راتلونکو.  هغوى د خارجي قواوو بې واکه او بې اختياره گوډاگيان وه.  مشروعيت نه الره
طالبانو سره بايد .  همدې اصل ته توجه ونسي، زه يقين لرم چي   د سولي هر کانفرانس او يا غونډه به ناکامه وي

ه او پلويان  ولري ه رې ي چي حداقل په افغانانو کي  نه يو داسي حکومت چي حتى  .  داسي يو حکومت خبري وک
  .په کابل کي هم مشروعيت او صالحيت نلري

  
ه د اکتوبر پر د کرس پا ور ور د افغانستان د حکومت او ياغيانو منابع  وايي چي :    باندي ليکي٩چين ساينس ماني

د .  دوی د سولي خبری نه کوي، بلکي د تېري مياشتي د سعودي عربستان مذاکرات فقط د خبرو د پيلولو په منظور وه
ن مذاکرات ښيي چي حکومت کمزوری دی او  ته د سعودي عربستا: طالبانو پخوانی مامور  وحيد مژده وايی 

رده ملک کي زور اخيستی دی.  الس اچوي ي چي د طالبانو بغاوت په    .  دا خبري پداسی وخت کي کې
  

د مکې .  طالبانو برخه اخيستې وه چي  په طالبانو کي چندان نفوذ او قدرت  نلري بلخوا، د مکې  په غونډه کی داسي 
ی وو چي د طالبانو په مشرتابه کي  اثرپه غونډه کي داسي پخ ډون ک طالبانو د  د .  رسوخ  نلرياوواني طالبانو 

خه يوه هم پدې مجلس کي برخه نه وه اخيستې   .اوسني مشرانو 
  

ور ادامه ورکوي او ليکي ی وو١٧د سعودي عربستان د باچا په غونډه کي : کرسچين ساينس ماني ډون ک پدې .   تنو 
رو ملتونو کي د طالبانو پخوانی استازی، خلکو کي د طالب انو د بهرنيو چارو پخوانی وزير، مال محمد غوث، په مل
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ی، عبدالسالم هاشمي شامل وه خه يو کس هم په اوسني .  عبدالحکيم مجاهد، او د حزب اسالمي غ لدې جملې 
ډون کونکی مولوي ارسال رحم.  طالبانو کي کوم مقام نلري ه بل   هغه .  اني وو  چی فعال سناتور دید مثال په تو

بل، پخوانی  خارجه  وزير وکيل احمد متوکل دی چي له ډېر .  طالبانو په دروان کي هم چندان قدرت نه الره حتی د 
ان نلري دغه راز، پدې غونډه کي عارف نورزي او د ملی امنيت .  وخت راهيسي په طالبانو کي  چندان نوم او ن

ی ووسالکار زلمي رسول هم    .ډون ک
  

يني مبصرين وايي همدا .  د مالعمر  په يوې اعالميې کي راغلي دي چي دغه خلک د طالبانو استازي نه دي ر  م
ه فعاليت وکي ي په تو ينو اوسني طالبانو سره اړيکي لري، او کېدای سي چي د مين   .پخواني طالبان د 

  
ر د طالبانو پخوانی سفير مال عبدالسالم ضعيف په  ه نفوذ لريم ه .   طالبانو کي   همدا راز، عبداهللا زاکري هم د 

  .  مال محمد غوث هم د طالبانو سره نژدې او ښې اړيکي لري.   اثر رسوخ خاوند دی
  

هغه د طالبانو سره ډېر نژدې روابط لرل، او د .  منابع وايی چي پدې خبرو کي شهزاده ترکي فيصل هم برخه لرله
پدې غونډه کي، د پاکستان پخواني .   د کلونو راهيسي اړيکي ساتلي دي١٩٨٠لو سره يې د افغانستان د اسالمي ډ

ی وو ډون ک ور کي د افغان ١٩٩٠ښاغلي نواز شريف د .  صدراعظم، نواز شريف، هم   په کلونو کي په پې
  .  مجاهدينو د مشرانو په راغونډولو کي موثره ونډه لرله

 
ه د اکتوب پا ن پوس ور همدا اوس، متحداياالت  د افغانستان  دپاليس  په اړه   په غور :   باندي ليکي٩ر پر د واشنگ

يا دي سپينه ما غواړي چي پدې وروستيو اونيو کي د افغانستان په : اخبار ادامه ورکوي او ليکي.  او  تجديد نظر ل
ي چي د يوې خوا  ه ارتباط  يو فوري تجديد نظر په داسی وخت بشپ ک د بوش اداره  د هغه هيواد لپاره  هراړخې

من دي   .ستراتيژي نلري، او له بلي خوا، د امريکا استخبارات په افغانستان کي د زياتېدونکي  بې امن  په باب اندې
  

ه سوې ده، وايی نه چي تقريبا بشپ ې کل په نامه يوه  القاعده او طالبان بېرته منظم سوي  او نوري : د ملي امنيت ا
اۍ سوي دي ی دی.  افراطي ډلي هم ور سره يو   .  همدې مسلې د هغوى  د ماتولو کار  ال سخت  ک

  
ه چي په هيواد کي د جمهوري رياست انتخابات را روان دي، نو  رن ينی عالي رتبه مامورين وايی  د متحده اياالتو 

ه نور هم بحراني سي ه وخت که پ.  ښايی د افغانستان او پاکستان حاالت يوه  اليسي ال نده روښانه او ښايي 
  .سي وغواړي چي يوه بله پاليسي انتخاب

  
پانه ليکي ان او د بهرنيو د:  ور الس لوت، د پنت عراق او افغانستان لپاره د جمهورريس مشر سال کار ،جنرال ډ

يني اساسي پوښتني بېرته له سره مطرح کو په افغانستان : وچارو وزارت چارواکو ته ويلي دي مجبوره يوو چي 
ه دى؟   رو رول  ه دي؟ زموږ د مل ه السته راوړاى سو؟  زموږ منابع  ه دي؟  هلته  کی، زموږ اصلي اهداف 
رنگه به د افغان او پاکستان کمزوري حکومتونه ددې ستونزي سره مجادله  ونه پېژنو؟  او باالخره،   خپل دښمن  

  وکي؟
  

ونه ددې  کال په سر کی هله وښورېدل چي د بهرنيو چارو وزيره مېرمن کاندا ليزا د افغانستان په اړه د خطر زن
ن ته راستنه سوه خه بېرته واشن ل بيا د تباه کندي .  رايس له افغانستان  هغه پدې قانع سوې وه چي افغانستان يو 

ي س، هم د هغې نظر تايي. ته ورشوه کې ې رس ته .  د کیدغه راز، د متحده اياالتو د دفاع وزير، ښاغل  هغه کان
يدي، د متحده اياالتو په قيادت ايتالف غيرمنظمه دی، او د يو وويل   عمومي ېطالبانو خطرناکه تاکتيکونه خپل ک

لي ناکامه دي ولني د بياودانولو هلي    .ستراتيژۍ د نشته والي په خاطر د بين المللي 
  

ونه ډېر سوي دي. ت زياتي سوي ديس کال، په افغانستان کی، د ياغيانو حملې تر بل هر وخ همدا راز، په .  جن
و ډلو وېشل سوي دي، د جالل الدين حقاني ډله،  .  دي پاکستان کی د امريکايي عسکرو حملې زياتي سوي طالبان پر 

و مختلفي ډلي  القاعده تر ډېره حده پوري له عربو، اوزبکو، چيچين، او د  مرکزي.  د حکمتيار ډله، او د طالبانو 
خه جوړه سوېده خه پاکستانی حکومت .  اسيا  د نورو  افراطيانو  القاعده غواړي چي د پاکستان له قبايلي سيمو 

ايه په افغانستان کي د ياغيانو سره مرسته وکي ه سيالي او . ليري وساتي، او لدې  ه هم، د هغوی تر مين  که 
ډه کار کوي   .رقابت سته، خو اوس په 
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ياالتو استخباراتي ادارې وايي  جمهورريس حامد کرزی ددې توان نلري چي د ادارې فساد او مخدره بلخوا، د متحده ا
  .موادو پرخالف جدي اقدام وکي

  
ه هم، د امريکا د دفاع وزير افغانستان ته د نورو امريکايی عسکرو د استولو بندوبست کوي، خو باور لري چي  که 

يپه افغانستان کي به زيات خارجي عسکر و  کسيزه اردو ١۴٠٠٠٠افغانستان غواړي چي .  ضع نوره هم خرابه ک
ت به دوه او يا دوه نيم بيلونه ډالره وي چی د افغانستان د کال .  ولري س وايي ددغه اردو کلنی ل ې  ٢٠٠٨ښاغلی 

ي ه درې برابره کې ترل   .  د  ملی عايداتو ل
  

يوال ايتالف ه ان د ن يوادونو ته ويلي دي که چيری افغانستان ته عسکر نه استوي، نو پدې وروستيو مياشتو کی، پنت
ي   .  پيسې دي ولې

ايمز اخبار د اکتوبر پر  : د متحده اياالتو د استخباراتي ادارو يو رپورټ وايی:  باندي ليکي٩بلخوا، د نيويارک 
ي، او افغان حکومت ددې کفايت او صالحيت نل ري چي د طالبانو له خطر افغانستان د تباه کندي ته ور شوه کې

  . سره مقابله وکي
  

ادارې فساد او رشوت ډېر کي په حکومت .  پدې محرم رپوټ کي راغلي دي چي د افغانستان د حکومت شوړېدلی دی
پدې رپوټ کي د بوش پر حکومت باندي سخت انتقادونه .  هسوی دی، او د حامد کرزي اداره بيخي بې اعتباره سوې د

  .  سوي دي
  

ې دهد امري د سي ای ې يو .  کا جمهوري رياست په انتخاباتو کي، د افغانستان  رواني وضعي ډېره توجه ور جلبه ک
ي .  مامور وايي د افغانستان ستونزه په سپينه ما او اروپايی پالزمېنو کي  د ليډرشپ په نشته والي کی خالصه کې

ن وايي افغانستان له اوله سره خراب وو، يښاغلی هنري کرمپ ن کی، .   او فعال وضعه نوره هم خرابې په واشن
ي ې ي کرار کرار ر ر اوس شرايط ډېر .  اوس  د مسولو کسانو ستر دوی  ډېر وروسته پدې خبري پوه سول، م

  . خراب سويدي
  

ی دی وباما ښاغلی ا.  د جمهوري رياست دواړو کانديدانو افغانستان ته د نورو اضافه عسکرو د استولو تجويز تاييد ک
ه ای عراق ته زياته توجه وک ر ښاغلی مکېن د بوش د حکومت دفاع کوي .  وايي د بوش ادارې د افغانستان پر  م

ې اصلي ميدان دی روريزم پرخالف د ج   .او وايي عراق د 
  

د يو موږ باي.  ما کرزي ته وويل د خپلو خلکو سره ښه کوه:  ښاغلي اوباما د سې شنبې د شپې په مناظرې کی وويل
ي، خو ښکاره خبره دا ده چي اوسنی حکومت همدا کار نه کوي   . داسي حکومت ولرو چی د خلکو استازيتوب وک

  
پلو کي د  د بوش اداره د افغانستان په ليرو پرتو سيمو کي د افغاني قومونو د مسلح کولو او د هغوی سره د  طالبانو په 

 له ډېر وخت راهيسي د افغاني اقوامو د مسلح کولو په ارتباط د بوش حکومت.  مستقيمي همکارۍ په باب  غور کوي
تلي سي چي .  کنی دی د بوش د ادارې استازو هيله کوله چي د افغانستان د اوسني حکومت موسسات به دونه غ

ل چی د اقوامو د مسلح کولو په اړ.  پخپله امنيت وساتي کال زياتېدونکې مرګ ژوبلي دوی دېته مجبوره ک ر د س ه م
  . فکر وکي

  
  پای

  
 
  
  
  
 
  
 


