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 د جګړې دوام ته نوره هیڅ پلمه نه ده پاتې
 
وي او تر هغو به جګړې ته ځواکونو د وتلو له پاره جګړه ک د بهرینو افغانستانه پخوا کې طالبانو ویل چې دوی له په

د   دوام ورکړي چې بهرني ځواکونه له هیواده وتلي نه وي. څه موده مخکې چې د سولې عالي شورا اعالن وکړ چې
چې که  مانا دا ،هم شاملېدی شي  سولې خبرو اجنډا کې ټولې مسلې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو مسله

چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان  ئګڼ له افغانستان ووځي یا داسېتاسې)طالبان( غواړي بهرني ځواکونه 
چې په اړه هم خبرې وکړو چې څه ډول بهرني ځواکونه له دغه هېواده ووځي؟  شئ کې د جګړې دوام المل دی نو را

څومره وخت کې ووځي د هغوی وتلو ته څنګه الر اواره شي؟ له وتلو وروسته یې څه وکړو؟ چې د وینې تویېدو 
  مخه ونیسو او دې ته ورته نورې مسلې!

ر غني هم د کابل کنفرانس کې طالبانو ته د سولې خو دغه وړاندیز ته طالبانو مثبت ځواب ورنه کړ، وروسته ولسمش
خبرو پیل او هېواد کې د سولې ټینګښت له پاره داسې بې ساري وړاندیزونه وکړل چې د جګړې په حال کې هیڅ یو 

نه وو کړي، لکه له تور نوملړه د طالب مشرانو نومونو ایستل،  د خبرو له پیل مخکې واکمن دولت خپلو مخالفینو ته
بندیانو خوشې کول، د سیاسي ګوند په توګه د طالبانو ډلې په رسمیت پېژندل او نور په کې شامل وو... خو  د هغوی د

په خپلو کې په دې اړه پر سالمشورو  ګنې طالبانو دغو وړاندیزونو ته هم ځواب ونه وایه او داسې یې ښودله چې
عملیاتو پیل اعالن راوخته چې له مرګونو ځانمرګه  د خندق په نوم د طالبانو پسرلنیو بوخت دي خو د سالمشورو پایله

بریدونو او پراخو جګړو سره بدرګه شوه. دغه وخت طالبانو اعالن وکړ چې دوی د سولې خبرې کوي خو له افغان 
د دعوی  دولت سره نه بلکې له امریکایانو سره. په دې سره دوی غوښتل خپل دریځ پیاوړی وښي مانا دا چې ددوی

ولت نه بلکې د نړۍ زبرځواک)امریکا(ده او له بله پلوه دا د افغان حکومت بې اعتباره کولو په الر کې د افغان لوری
) طالبان( دغه دولت مشروع نه ګڼي. دوی داسې ګڼلې وه چې           رواني جګړه هم ده چې وښیي دوی ډول یو

سې حال کې چې ټول پوهېږي چې دوی د په دا امریکایان به کله هم له دوی سره په ښکاره خبرو ته چمتو نه شي
له افغان دولت  .امریکا په ګډون له ډېرو نورو بې دینانو سره نه یوازې خبرې کړي بلکې پټې ماملې ورسره لري

کور دننه او بهر کې د مالتړ خپلولو  د جګړې دوام او په سره له خبرو ډډه او پرځای ېې له امریکا سره د خبرو پلمه
ي، د چمتو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون ته  خو اوس چې امریکایانو ویلي ارېدهورته ښک  غوره الر

  .ځکه طالبانو د امریکایانو دغه ډول اعالن تمه نه درلوده دغه حالت طالبان هغه د چا خبره غافلګیره کړي دي
د  له طالبانو سره اعالن کړی چې دوه ورځې وړاندې پاره د امریکا استازې لیزا کرټس هي اسیا لسویل د منځنۍ او

د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په  چې چمتو دي تمتحد ایاال  حکومت د اوربند له اعالن وروسته  افغان
  .ګډون وکړي خبرو کې

سولې پیاوړې اراده شته او نور هیڅوک د جګړې دوام  دا ښیي چې اوس په ملي او نړیواله کچه په افغانستان کې د 
د جګړې دوام کوم دلیل پاتې نه شو نو ځکه خو طالبانو  نور طالبانو ته  په دې سره وینې توییدو ته چمتو نه دي. او

هم د لومړي ځل له پاره اعالن وکړ چې د کوچني اختر په درې ورځو کې به له افغان ځواکونو سره اوربند 
ا به خپله د ستاینې وړ دی ځکه چې که چیرې په هرصورت طالبانو چې په هر دلیل دغه اقدام کړی وي د مراعاتوي

په دغه وخت کې ان د یو انسان د وینې تویېدو مخه ونیول شي یا د یو انسان ژوند وژغورل شي د دغه نیک کار بیه 
   .د اټکل وړ نه ده

دا شوه  کاږي نو مانا یې اوس نو که بیا هم طالبان د سولې له خبرو ځانونه غړوي او له سولې هغه د چا خبره ځان
یانې طالبانو د نورو د ګټو له پاره جګړه  چې دا جګړه بیا په ډانګ پېیلې توګه د نورو د ګټو خوندي کولو له پاره ده

کوي. دا جګړه بله توجیه نه لري پرته له دې وویل شي طالبان د پاکستان د ستراتیېژیک عمق او په کابل کې د پاکستان 
پاره جنګېږي، یا طالبان د ایران د اوبو له پاره جګړه کوي ځکه ایران د خوښې السپوڅي حکومت واکمنولو له 

تراوسه طالبان ځکه تمویلول چې غوښتل یې په افغانستان د اوبو بندونو لکه د فراه د بخش اباد او په نیمروز کې د 
ېدو مخه ډب کړي ټاپي پروژې نللیکې تېر کمال خان بندونو جوړېدو مخه ونیسي او ورسره د افغانستان له خاورې د

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wodan_r_palma_nadapaty.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wodan_r_palma_nadapaty.pdf


  

 

 2تر 2 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 

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

 

جګړه روانه وي نللیکه کله جوړېدی شي نو ځکه خو یې په افغانستان کې د جګړې دوام له پاره هغې ته  که ځکه چې
روسانو غوښتل او غواړي چې په افغانستان کې جګړه توده او په دې پلمه په منځنۍ اسیا  سونګ توکي برابرول، یا د

اسیا ورو ورو بېرته د روسیې امپراتوري برخه وګرځوي او هم په کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي او منځنۍ 
افغانستان کې د جګړې پر تمویل او دوام له افغانانو او امریکانو پر افغانستان د تېرې پېړۍ اتیایمې لسیزې د خپل 

وسانو مات شوي یرغل غچ واخلي نو اوس کې طالبان بیا هم جګړې ته دوام ورکوي مانا یې دا شوه چې غواړي د ر
د موخو له پاره جګړه وکړي یا هم په افغانستان کې د جګړې دوام له امله د نشه یي توکو نړیواله مافیا لسګونه میلیارده 

چې که جګړه دوام کوي  ډالر ګټه کوي نو ځکه خو د جګړې دوام په یو ډول د نړیوالې مافیا په ګټه هم تعبیرېدی شي
ه رسېږي. اوس د طالبانو خوښه ده چې رښتیا هم د پردیو د ګټو له پاره چې ګټه یې د نشه یي توکو نړېوالې مافیا ت

پورته یې یادونه وشوه خپلې او د خپل ورور وینه تویوي، خپل کور کلی ورانوي، خپل ولس، قوم او وطن بربادوي 
له پاره خو  نړۍ نورو انسانانو په شان خپلې ستونزې د خبرو اترو له الرې حلوي ځکه چې د جګړې دوام او که د

          نوره هیڅ شرعي او عرفي پلمه نه ده پاتې.
 پای
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