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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 
 

 ۵/1۲۱/۵۱1۲      پروفیسور مایکل زیمپله : لیکوال
  لوماند ډیپلوماتیک :سرچینه

 

 سوله نشتهپرته طالبانو له افغانستان کې 
 

په افغاانستان کې د کال  ۲//۵څخه تر کال  ۵//۵د او په پوهنتون کې استاد زد کوئین ښار ستابلفد شمالي آیرلنډد 
  مرستیال دسفیر اروپایي ټولنې

ته ژبې پښتو او له الماني څخه  نیلس کادرچکهښاغلي ته نامتو خبلایر  ژبې المانيڅخه  ګلیسيانله : ژباړونکي
 ځدراڼ  زیببرک  الحق سراج

 
 بریاليپه دې مشران هغه یا  هغه ځواکطالبانو کې په کله  ي،کیدای ش هغه مهال پورهط ایشر کې دسولېافغانستان 

یا دا آ .وښیي ته چمتو واليجوړ جاړي او  خبرې اترې،الینې دپخحکومت سره نوی  لهکې کابل چې دوی په ، شي
. شي يولسمبالسیاسي بهیر کې یوپه خپل ځانونه دوی یا آ بس کړي او وسله واله جګړهخپله  به اسالمپالسختدریځه 

 .هم اړه لريحکومت پورې کې تان پاکسبیا په خبره دا 
هر د : یو خاصیت ټیپیکپاڅون یا مقاومت  هر وسله وال ه دستونز دغه. ستونزه لريي خپلمنځافغان طالبان یوه 

د وسله وال  .سیاسي موخې ترالسه کړيخپلي و له الرې پوځې توک ي دهڅه کوتل وسله وال غورځنګ مشران 
د ته  ومشران نېواو ریښتي غورځنګ واقعیت پالونک دچې  راشي،هم داسې وخت کله  نامقاومت په بهیر کې کله 

ځه په بدو حاالتو ترمن ې دوودهمله  .نه بریښې الر او معقوله سمهنوره  الر پوځې سه کولو لپارهترال خېوي مخپل
پارتیزان یا  پوځ او په کولمبیا کې د فرسوسله وال خپلواکي غوښتونکې جمهوري غوښتونکې،د آیرلنډ کېډیرلنآ

 .مخامخ ووغورځنګونه وسله وال مقاومت  دکولمبیا انقالبي
دا درک کړې  وید طالبان څه ډول غبرګون ښیي،چې  ړې څخه د وتلو الر دې پورې اړه لري،جګد د افغانستان 

و طالبان دیا به . نه رسیږيته بریایتوب  قاومت له الرېوسله وال مد نوره چې جګړه د حل الر نه ده ، دوی 
ې پوځ باورهخوشد دوی  چېکوي به  او فکر کويورجګړې ته دوام خپلې اوتمه  په دې هیله همداسې جنګیالي
 ؟ حق په جانبه دي مشران

ترڅو دوی له دې .ر پرانیزي المعقوله د حل یوه لپاره او روغې جوړې پخالینې  ،د ټینګښت سولېد یا به طلبان 
 . خپلو مخوته ورسیږيالرې 

دې پورې  پاتي شي، دا هم جګړهګرانه  تلپاتيواو ته یوه ستړي ستومانه کوونکې جګړه به دواړو خافغانستان  یا دآ
اصلي . کیږيرامنخ ته  څه ډول پرمختګونهد سولې په اړه انو ترمنځ چې د اسالمي غورځنګ د مشر ،اړه لرې

بله د طالبانوادامه ورکول غواړي او ته  ابدې جهاد یوه ډلهنو ترمنځ دی، وځې مشرااختالف د طالبانو د سیاسي او پ
 . ته لیواله ده وروغې جوړې او پخالینې له بیا سولې،ډ

 نور لوبغاړې تر ټولو د. شيطالبانو د مشرانو ترمنځ حل  دباید په لومړي پړاوکې برخلیک په اړه اختالف د د جهاد 
 . يباندې اغیز ورلر ي خبرو اتروخپلمنځ پر د طالبانو ،ان حکومتونه کولي شيمخه د افغانستان او پاکست

د کابل حکومت هم دوی  ژوندي پاتي شول او ننڅخه پوځې یرغل لن د لس ک ایاالتوامریکامتحدو د افغان طالبان
او پوځې مبارزو  د دا د دوی باور دي، چې تینګ او  طالبان په دې عقیده. کړي دی ستر ګواښ رامنځ تهیولپاره 
په . يادعا وکړ ځان ښودنيد نقشه کې سیاسي  نننۍد افغانستان په ې شول کولوده، چې دوی پایله قربانیو سترو

همدې افغانستان کې په بلکې دوی په ده،  نهبرخه کې  د ځان ښودني ادعا یواځې پوځېد طالبانو  افغانستان کې
 . دي يګرځیدلهم  یوه سیاسي ښکارنده سرهترتیب 

 او یا د کو م ستر انشعابکې تر اوسه  په دوی. دی خوځښتیوموتې فعال یو تر اوسه افغان طالبانو غورځنګ  د
افغانستان په  د را هیسېکالو د شلو ،وړه دی د پاملرنې ټکیا د. ه دی را څرګند شوين اتځ ستر اختالفانو ترمنرمش

 طالبانو ته په کتو سرهخپلمنځي جګړو نو ترمنځه کسیونواډول سیاسي فر او د ډول د ډلو تپلو سیاسي حاالتو کې
څخه  ې قوماندېوالوسله د د دوی  .قیادت الندې پاتي شوي ديسیاسي واحد  یود او  يوساتخپل یووالي وکولي شول 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhzadran_s_babrakzai_afg_kay_talibano_parta_solla_nishta
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplozadran_s_babrakzai_afg_kay_talibano_parta_solla_nishta
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 شمیر ځانګړو کمیسیونو ه د ګڼادار ه طالبانو یوه بیرو کراتهسیرردې بد . ږېکی اطاعت ولو والیاتو کېد هیواد په ټ
، کلتوري چارو په برخه کې دلکه . پاره رامنځ ته شوي ديل لو څانګودغه کمیسیونه د بیالبی. رامنځ ته کړيهم  سره
جګړې له ملکې  دبندیانو څارنه او د، رامنخ ته کولو په برخه کې د بهر سره اړیکې، په برخه کېچارو  قضایيد

د طالبانو نن  په افغانستان کېچې  ،کولي شي ووایي سړیامله له همدې  .په برخه کې يکارهم د سره قربانیانو
  .دی اورګانیزیشن اغیزمن خورایو  غورځنګ

 . الندې راولي اوچتر تر حاکمیت د اسالمي امارت ې ټول هیواد همدا ده، چد طالبانو مشرانو موخه ال تر اوسه 
ټولو نړیوالو  دد افغانستان څخه  چې ،نو ماته وخوړله، دوی قسم یاد کړوکله چې طالبا په پای کېکال  1//۵د 

 ېبرخ د نړیوالوځواکونو ډیرې څخه د افغانستاناوس  که څه هم .جګړې ته ادامه ورکويبه  پوريوتلو تر ځواکونو
 په دې فکر کې دي، اودا ده  خهد طالبانو مو. ستونزمن کړي دی کړکیچ ال نورهلي پیچدغه اوس طالبانو ، وتلي دي

افغانستان په  باید د دوی. بیرته په پښو ودرويحاکمیت اسالمي امارت د افغانستان کې ټول  چې دوی باید په
د اسالمي شریعت پربنیاد په افغانستان کې  ځي اورځواک وګ یوځواکمنوځواګونو د پاسه ټولو ځواکمنحکومت کې د 

زعیم او د ټولو افغانانو مال محمد عمر  امیر سالمي ټولنې مشر د دویا افغاني د دې. سټ کیږديټولنیز نظم بن یو
 . شيغوره  بایدپه توګه  مشر

ملي  د ، په کابلرېدوی داسي انګی .السپوڅې دي یانود امریکاخلک واکمن  چې په کابل کې  ،طالبان ادعا لري
 د ملي یووالي ،ه جوړ رانشيله طالبانو سرد ملي یووالي حکومت  که په دې برخه کې. کومت به ړنګیړيیووالي ح
اله هم مه. کنټرول الندې لريخپل د ډیرې برخې تر ځکه طالبان د هیوا. هم نه لريچاره او  رهال کومهبله  حکومت
 . وي ردهم  نظماو  اداره سیاسيومت په دغه سیمو کې د ملي یووالي حک طالبان

له پیل وتلو ځواکونو د  د ناتو. پوځې بری حتمي دیچې د دوی  ،ډاډ ورکوي د طالبانو مشرانو ته  د طالبانو پلویان
 . مخه کړي ده تهتې تیښ پوځ سرتیرو افغان شوي دي او د کابل حکومت پوځونه سخت ځپل دسم سره 

ه دغ. ويدې غورځنګ لپاره په اور کې اچنان شته، چې دوی خپل ځانونه داسي ځوا په زرګونهافغان پوځ کې 
 . جنګیږيد اسالم لپاره احساس له مخې  ژور مذهبياو بریایتوب خپل  دځوانان په ویاړ سره 

کال  ۵/1۵د . لهنغښتي ده، د دوی د سترو پوځې بریالیتونو خبره سمه ونه ختستونزه په دې کې هم بله د طالبانو 
دوی تر اوسه  .چې نورې سیمې الندې کړي ،سره سره دوی په دې ونه توانیدل ه دې خوا د پوځې هڅوڅخه را پ
تر څو چې ناشونې وي،  تر هغه  نیونېدا طالبانو ته به  .ده نیولينه له دولته یا ولسوالي ستر ادارې واحد هیڅ کوم 

اکونه به ځودغه امنیتي  . رکول کیږيوستي ځواکونوته له بهره مالي مریتي ناو ام پولیسي پوځي،د افغان حکومت 
په چې طالبان ، به پرې نیږدېاو دوی  کیږي تمویلڅخه  مالي مرستي له بهره د دویڅو  تر ،نشي هغه مات تر 

 .کابل ونیسيسره مرش مرش 
ه ، هغهغه سیموته چې څوک نشي ورتلېپه کچه د هیواد  کولي شيبه ووی د ،ستر پوځې بری به دا وي د طالبانو

الرسي نه لري او یا له کنټروله هیڅ چې مرکزي حکومت ورته  ،دا هغه سیمې دي. کړيپراخې سیمې به نوره 
 .موازې ادارې رامنځ ته کړيیوه ته افغان حکومت طالبان به په دغه سیمو کې . وتلي سیمې دي
د لوړې  د نوې ولسمشرن اغلي محمد اشرف غني د افغانستاه ښمه نیټ ۵۲ر کال دسپتمبر میاشت په کله چې د تی

چې  ،هڅې پیل کړي او هیله لرې راوستو دسولې د طالبانو سره رډیر ژچې دی به  ،وویل وینا کې په مراسمو
د  حکومت کې د اشرف غني ملګري هم په ملي یووالي ن عبدهللا عبدهللاآ.ي ش کې ورګډ په سیاسي سیستمطالبان 

ته د  او کړنالرېکه څه هم عبدهللا د غني حکومت موخو .ړکړېروغې جوړې خبرې واو  پخالینېبانو سره د طال
د او له تر سره کیږي مخکیتوب له اماو ویریږې چې دا ډول جوړجاړې د تکتیکي فکرې .شک په سترګه ګوري

 . يپریکړو کې کمزوري ش راتلونکي کومت پهد حبه موقف عبدهللا 
د اړیکو ښه  پاکستان سره دد غني حکومت  ي دی،یستدسولې په لور لومړنۍ ګام اخ د کابل حکومتله شکه پرته 

 . ندې بوخت دیباو نستلنوی باب پراکولو 
غواړې له الرې الرو ډیپلوماتیکو  د څواړخیزواو س کې اخیستلو سره ابتکارپه الیو ځانګړي د خپل ولسمشر غني 

اد سره د اړیکو نوی باب ني نه یواځې د اسالم آبغ. ورسیږيده، سوله په افغانستان کې چې خپلې موخې ته 
 . ته کړي چې د اسالم اباد او طالبانو ترمنځ هم اړیکې رامنځ، دی غواړينیزي، بلکې اپر

پاکستان او  اخلي ناوړه ګټهډیره د افغان طالبانو څخه  چې پاکستان، پوهیږېتوګه او جوته په ویښه ولسمشر غني 
د په هغه صورت کې پاکستان ته ولسمشر غني . بوځي پرمخهمداسي خپله نیابتي جګړه  غواړي په افغانستان کې
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نوره په افغانستان کې  یابتي جګړههیواد خپله نې ونډاه ګچې دغ، وکړ ، امنیتي سیاسي همکاریو وړاندیزاقتصادي
 . ختمه کړي

د جګپوړو او  هند سره اړیکې د ارادې توګه په او ا  قصدپه لومړنیو میاشتوکې ولسمشر غني د خپل حکومت 
هغو جنګیالیو په وړاندې  چې په افغانستان کې د ،ډاډ ورکړل شوباد ته آاسالم . څخه ډډه وکړه لیدنو کنتنود کو چاروا

 . له خاورې د پاکستان پرضد جنګیږي کوم چې د افغانستان ،عملیات پیل کړي
موخې او ، چې د تاسو ټولې مشروع غوښتنې غوښتل پاکستاني استخبارتي چارواکې په دې وپوهوېغني اصال  

د مستقیمو همکارې له کولې شي د کابل له حکومت سره ، مرسته تعقیبويمټ او  تاسو یې د طالبانو پهکومې چې 
 . کړيالرې تر السه 

د دی  جګړه ودروي ، ترڅو ،دې ته وهڅوي طالبان چېدا تمه لري،څخه په مقابل کې د غني حکومت د اسالم اباد 
 . و سیاسي حل ته سره ورسیږيالرې ی د خبرو اترو لهطالبانو سره 

دغه   ، ځکهله دې امله د پام وړدهکې  الره راوستو پهسولې د طریقه منطقي فکر او دغه عالي د حواري کړکیچ د
 . اغیزه شینديمثبته د پریکړو په بهیر باندې طالبانواو د خبرواترو  سولې په لور دمشرانو په منځ کې  انود طالبالر 
دې  ووېاو وړتیا ونهفعالیتپه افغانستان کې د دوی جګړیز چې  ومشران په دې باور دي،لبانطا دکالو راهیسې دلسو
برابر او د شاتګ غوندیځایونه  ، روزنځایونهپټانځایونهکې ته په پاکستان دوې واکمن  داسالم آبادې اړه لرې،چې پور

 .غوندې ساتلي دياو کړي 
او بنسټ کې  طالبان په خپل باورغواړي،  چلند له الرېي سیاستعقل نه ډک داو  يهوښیارله ویښ د خپل کابل 

 .وي نه په خدمت کې دوی  دبه نور شاتګ خوندې ځایونه  دالبانو د طپاکستان کې ولړزوي او 
د غني حکومت . دی اخته  و نوې باب باندېه کولښپه  اړیکو کومت د پاکستان سره دپه داسي حال کې چې افغان ح

په کابل کې خوشبینه کتونکې په دې باور دي، . کړيبرسیره را نه دي ال  نور عنصرونه د سولې ستراتیجۍ د خپلي
خبرې سولې ده مثبت زیګنالونه بد سولې په اړه د نوې حکومت له بلې خوا د پاکستان فشار او له یوې خوا چې 

البانو مشرتابه په ښکاره طاما د  .انو پسرلنې عملیاتو مخه ونیول شيسره به د طالبله دې . ير پیل کړاترې ډیر ژ
طالبان د اسالم آباد لخوا تر فشار الندې نیولو .وي خپله نیکمرغي د جګړو په ډګر کې لټ، چې دوی بریښي ډاډمن
 . د سولې خبرواترو ته نه کیني په جدي ټوګهبیا هم سره 

د یو بل ځای چې  ،کار کويپردې  هسرورۍ ته وده ورکړي او ژاوس کابل مجبور دی، یو بله اوږدمهاله ستراتی
 . رځای د سولې خبرو اترو را وګرځوېجګړې پ د، تر څو طالبان دې ته مجبوره کړي. پیل وکړي کارڅخه 

داسي وسله وال غورځنګ  یو ډول چلند د څهچې  ایاالتوتجربې داښیي،امتحدو کې د امریک ودریو کلنه دې ورستیو پ
په دې لړ کې د واشنګټن  .يکړل ش او ګواښونو سره مخامخ له ننګونو غورځنګدغه سره وشي، تر څو لکه طالبان 

بلنه خالصولو د دفتر  زو تهپه قطر کې د طالبانو استا وقطریان .څخه کار واخیست خپل اغیزله کې قطر په هیواد 
اړیکې مستقیمې مشرتابه سره خپل  ، تر څو دوی دد دې لپاره رامنځ ته شودفتر  په قطر کې د طالبانو. ورکړه
د طالبانو د په قطر کې ، دغه سیاسي کمیسیون لیږلي دیسیاسي چارو کمیسیون  وخپلد طالبانو قطر ته . تيوسا

کې په  هدلابتکال په اوړي کې طالبانو د اسیر امریکایي سرتیري  ۵/1۵د . ل شووپیژندبهرنیوچارو وزارت په توګه 
 جدېپه دله ،چې سړی کولي شي له دوی سره وښوزنداني ملګري خوشي کیدو سره دا  و پنځوخپلد ګونتانامو کې 

او قوماندې الندې  د طالبان د سیاسي کمیسیون غړي د خپل مشرتابه تر مستقیم امرپه قطر کې . له وکړيعمامټوګه 
 . مشرتابه یو جوړ جاړې ته وهڅوي طالبانو دپه افغانستان کې چې  ،نه لرېاو جرآ ت  دوی دومره واک دي،

چې د  ،تمه دا ده. باندې والړله ده هفورمولجمع قطر  آباد اسالم وږد مهاله ستراتیجۍ داد کابل حکومت د سولې 
 غورځنګ کې هغو پهدغه نوې الر به د طالبانو .شي  اړیکې وساتلطالبانو سره له  اسالم آباد له الرې په قطر کې

د کابل . وله ییز حل غواړيصه کړي،چې دوی سته الره خال وطالبان ویا واقعیتبینپرګماتیک سوله خوښوونکواو 
 . دا تمه لري ،چې د خپلو طالب له مشرانو سره اړیکه ونیسې طالبانو څخه همحکومت په زندانو کې له بندي 

انستان، پاکستان او د بیلګې په ډول د افغ. لپاره ستعمالیدل نیولو برمتهتکتیکي تراوسه زندانیان یواځې د تبادلي او یا 
مشرتابه سره د له طالبانو  وه،چې د اکولو څخه موخه د حکومتونو د طالب بندیانو خوشيایاالتو  د امریکامتحدو
ې لې لپاره په زندان کئځکه دوی د یوې برحقه مس ندانیان ډیر څه کولي شي،ز. فضا رامنځته شياعتماد او باور

ن شمیرل وړ کساد درنښت په غورځنګ کې ي او یو ځانګړي ځای لر دوی په خپل غورځنګ کې. ناست دی
د سولې پر  کې دوی په بندېخونو. کې قناعت ورکړيته په بندیخونه  دوی ،شي که سړی په دې بریالي. کیږي

 .يځواکمنو مدافع وکیالنو باندې اوښتې ش
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د  دي غوښتونکو غورځنګ ځیني پخواني مخور زندانیانزاآیرلنډ آد ه، ي دبیلګه په شمالي آیرلنډکې پلې شو دغه
نګ مشران سولې ته د شمالي آیرلنډ مخالف پت غورځ ،غړي وو، دوی وکولي شول مقاومت وسله وال آیرلنډ د

 . ړيمات کور
په چې له الرې کړې ځینو ځانګړو طالبانو دنوې ستراتیجۍ د  هم ډیراحتمال لري، چې د سولېکې په افغانستان 

 . يالیتوب ته ورسیوبریالر  دغه د سولې، کې ناستي دي بندیخونو
 

 نځګړي په رول کې م یو چین د
 

یو  دد افغانانو د سولې په نواښت کې  :ځيپریومهم هم  یوبل نواښت کیداي شي لپاره  حکومت د سولې هڅود افغان 
اقتصادي هاله اوږد مخپلي چین په افغانستان کې  .د چین هیواد را ختل ديپه ټوګه ملګري  فعال منځګړي

راوستوپه هڅوکې د او ثبات  افغانستان د سولي ده کله بیکنګ چې پ ،خبره وهاو زمان د وخت . لیوالتیاووې لري
اشرف غني او د محمد ولسمشر  چین .دی یو ځانګړي استازی نوموليخپل د افغانستان لپاره  هم چین .ورګډیږي

 . دي ښه راغالست وویلي په خپل هیواد کې هرکلی او اری دین محمد تهطالبانو استازی ق
د سولې د  له مخکې مخکېچې دوی وه،  او اصلي مانا په دې کېخبره ړي یوه ځانګ ېکمنځګړتوب  په یانوچینا د

 دسولې ،غوښتل چینایانو. ېکړي و مشورې سره سال له حکومتونو واشنګټن د کابل او  خبرواترو په برخه کې
له امله  یستنېاخد برخې څو لوبغاړو یا منځګړو د  ورسره په خبرو اترو کې اوساتل شي روڼ وباید  بهیرخبرواترو 

ل منځګړي ب تر څو یو منځګړي د، طالبانوته به موقعه برابره نشياو  راټیټه شيکچه  ګواښرامنځته کیدو ګډوډیود
طالبان به د ګني  چې ،نه انګیرل کیدههم د دې ټولو مقدماتي تدابیر نیولو سره سره داسي  په وړاندې استعمال کړي،

باندې یا فکرونو الترنتیف  ې پریا دجګړد طالبانو دسولې ومني او یا  يسمدست منځګړتوب وړاندیزونه چینایانو د
 . لرلي شيکومه اغیزه و

چې کله ، کیداي شي ګړي چانس موندلدیو بې پرې منځمهال  همذاکراتو کې هغ پهدسولې ته  میلمه پاالنوي چینای
 . ړيسر را پورته کخپل ژره  ژر تر مشران  او خیر غوښتونکې طالب سوله خوښوونکې

 

  تنېغوښ د طالبانواصلې
 

 ،هغه ډیر اوږد اودی  ياندې شووړ لیستاعظمې  او موخو غوښتنوکومو  داوسه  تر له خوا چې طالبانوافغان  د
دا . غواړيټولې چارې السته راوړل  دولتافغانستان د  له الرې د خپلو غوښتنود البان ط. دی کونکې هتأبې جرډیر 

 د فومولې په څیر د الرې د لټولوحل سوییزبنسټ او یا د دد خبرواترو اني ډلې ته افغصورت یوې  غوښتنې به هیڅ 
 . منلونه دي
 برخو کې په ډیروشي  کوليحکومت افغان  .ډیر مهم ديځښت موضوعات مسایل او  ځینيطالبانو ته که څه هم 

سیاسي اوسنې د کابل په چې ې، ورسیږي کوم ته زیانلو ټپلو ډهغو  بې له دې چې. شي حده ورتیره تر یوته  طالبانو
 . پانګونه کړي دهاو حکومت کې ډیر ه سیسټم 

کیدای شي د  .ورکړي ونهچمتووالۍ زیګنال د خبرواترو دپردې موضوعاتو باندې طالبانو ته  د غني حکومتکه 
 .ورو اغیزه وشیندي  ورو باندې ونوالناو پ طالبانو په سنجشونو

 اعتراضونوله  خلکوولسې  د وي، دوی به رد هالرخبرواترو د  وحل اسوله ییز  د طالبانو مشران بیا هم دچیرې که 
 ارمانوله  ملګروطالب  خپلو دوی د چې ،دا باید ومني  طالبانو مشرتابه د خ شي اومسره مخا او نیوکو مخالفتونو ،

 .شي ن تور  تورپه د خیانت  خپلو طالب ملګرو لخوا دمشران به  انوطالب داو ي کوسره خیانت او قربانیو
 غوښتنې او د طالبانو.ډیر لږ تړاو لري  تیاوې د افغان دولت له جوړښت سرهاو لیوال، غوښتنې ارمانونهطالبانو  د

 .دي سره تړاو لري مشروعیت دولت له  دسمبولونو او موخې تر ډیره بریده په دولت کې له
 . ي ژوند له غوښتنو سره تړو لريد ورځیند پلویانو طالبانو د دا غوښتنې  دطالبانواو باالخره 
 . ي شيلراټولیداپه الندې ډول لري او  باندې تمرکز کوټ اتو پهیوالتیاووې او ل بنسټیزې غوښتنې ټولې د طالبانو

 سپیڅلې دکې داسالم  په اسالمي دولت نستانافغا د ،سره پیل کیږيطالبانو مشروع غوښتنې او پوښتنې په دې ډول  د
د  مشرد اسالمي دولت د امیر یا  په اړه د افغانستان اسالمي دولت دریځ مسئله، ، د شهیدانومسئلهاو شریعت  دین

د  ورځنې ژوند دوی د د چل چلنداو ددینو سره مجاه د،وتلو مسئلهد شتون او  د ونوپوځ د بهرنیو ،مسئله.مشروعیت 
 يورست او  مسئلهدرنښت د طالبانو ته اوخوندې ساتلو عزت  د طالبانو د، تبدلې مسئلهد ، دبندیانومسئلهاړتیاوو 
 . مسئله دهاو شریکولو نو ګډوند طالباواک کې دولتي په موضوع 
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 مالمحمد مشر. باندې څرخیزې، چې پردې بنسټادعا  د طالبانو مشروع مسئله او عیتومشر دمشرتابه د طالبانو د 
افغانستان په  خپل زعیم تر قیادت الندې د غواړي ، طالبان امیر دیاو  بنسټ ایښودونکېغورځنګ د طالبانو د عمر 

له  طالبانو کله چې سړی د.  ياشغال ته خاتمه ورکړپوځونوپردې دي او منځ ته کړراظام نکې یو ځواکمن اسالمي 
 او هڅه کوي ثابته کړي، چې خپلو شهیدانو ته اشاره کويتل  کوي، دوی خبريد جګړو په ډګر کې جنګیالیو سره 

وژل شویوطالب د دومره ډیر دوی  ،طالبان وایيپاتي شوی ژوندي د جنګ جګړو څخه . یږيجنګتراوسه ولې دوی 
 ،باید داسي یوه الر ويکه موږ د حل یوه الره لټوو، .دي يوړپور پوره کولو واو ارمانونعزت  قربانیود جنګیالیو 

دولت باید د افغان .بښنه او د طالبانو د شهیدانو درنښت په کې خوندي شوي وي  چې په هغه کې د طالبانو څخه
 .ه و لټوي الرمعقوله  یوهپرځای کولو لپاره او درنښت  د عزت شهیدانو دطالبان 

سمبولیکو  ودوی دغ، دوی باید ثابته کړي،چې غواړي راماتولته  سولېطالبان  ټوګه نېوپه ریښتکه دکابل حکومت 
سمبولیکو کلیدي ورته دې دی  حکومت مجبور . لري ورته درنښت اهمیت او ډیر وعاتو ته ځښت کلیدي موض

 . ښته ډیره پاملرنه وکړيځموضوعاتوته 
هراړخیځ حل یوو اتړون جامع یو هر اړخیځ په اړه او مسایلو  موضوعاتو ،غوښتنود ټولو چې خبر ده،کاره ښیوه  دا

د افغانستان څخه  دپه دې اوسني موده کې  وکړو، چېهم  اقرارومنو او  دااید موږ ب د بیلګې په ټوګه . ته اړتیا شته
خپل شي کولي  طالبان. انیو په برکت تر سره کیږيسرښندنې او قربزور،مقاومت، دد طالبانو  بهرنیو ځواکونو وتل
 . په ویاړ سره ولمانځي دغه ستر بریالیتوب

دومره هیڅ  صورت به  غوښتني ، داې ښه غور وشي او ومنل شيباندغوږ شو او ورته  اصلې غوښتنو طالبانود که 
. شيکړل بندیان خوشي باید  هسې همد ملي پخالینې له الرې   د جګړې په پای کې. نه ثابتیږيپیچلي او ګرانې 

الره  یوه بایدد دوی پرمخ . يول ، بدرد ویلو څخه وساتل شتکلیفولو ، زورولدباید  انو جنګیاليد طالبهمداسې 
 . بیرته راوګرځيته  خپل نورمال ژونددوی  صه شي، ترڅوخال
په دوی کې تر ټولو مهمه خبر . موضوع دهحیاتي  یوه مهمهپه درنه سترګه کتل  کې احترام یا درناوې اوطالبانو په

هم  بایداحتیاج او محتاج  ته ، سیاسي مخالفینوتهه سترګه بایدونه کتل شي او د خپلو سیاالنودوی ته په ټیټچې  ،دا ده
 . نه وي 

 .ول وي ه دې ډبانو د ګډون فورموله کیدای شي پحکومت کې د طالپه  افغاند پای کې  پهخبرواترو سولې  د
دخپلو پلویانو د تعقیبلو او رټلو ساتنه تر څو دوی ورکړل شي،  ونهناو صالیتبانو ته باید په کافي اندازه واکونونه طال

د . الره خالصه شي د دوی پرمخ د دولت مالي خزاني او کې برخه سیسټم  ادارېدوی ته د دولت  په . شي  وکړي
ومت د ملي یووالي حکواک بالنس لمنځه یوسي او د موجود دولتي ځچې  ید دومره هم نشي،باواک او اغیزه  طالبانو
 . وينه لړځپه بنسټ کې و حاکمیت

سړی  .بریالیتوب چانس ډیر لږ لیدل کیږي دسره ي او کړکیچن بهیرته په کتو پیچلسولې او پخالینې  افغانستان د د
حکومت ترمنځ جوړجاړې دومره یا د طالبانواو د کابل چې آپوښتنه هم له ځانه سره وکړي، باید په رښتیا سره دغه 

 .وباسي  او خواري  ونهزحمت ډیرچې سړی په دغه الره کې دومره  ،مهم دی
او ه ونه رسیږي افغانستان کړکیچ پای ت که د. مهم دي  ډیرځښته   ونهلپاره دغه زحمتد سولې د افغانستان  ا  یقینن هو،

خپل ننني جوړښت کې  پهافغان دولت . رستې د کابل پرحکومت بندې کړي ایاالت خپلې پوځې م د امریکامتحده
کې پراخه کړي  سیمهپه جهادي متحدین خپل جګړیزو عملیات نورد دوی کله چې طالبان او .ي نشي پاتي کیدل

د بیا شي، په پای کې  تم  را پخالینې او روغې جوړې ته  فغانې ډلو سره دد نوروارته له دې چې طالبانو اوپ
 .بې ثباته شي به چې بلکل  ،پاکستان وار دي

دغه موضوع یو او بربادیو په لور، ډود ګډ ي او کهد سولې په لور حرکت  کوافغانستان ،چې اصلي پوښتنه دا ده
تر منځه اړیکې، فکرونو دوی د د جنګیالیو ډله ډله تګ  راتګ او د. ډیره مهمه شوي ده ځښتهاوس په اسیا کې 

ک پرمختګونو ترمنځه اړیکې، د لیبیا او یمن ترمنخ له ناورینونوډدسوریې او عراق دافغانستان کړکیچ ترمنځ او
 . تړاو لري هنیغ په نیغدا ټول د افغانستان د سولې سره رامنځته شوي اړیکې 

 وپه دا دومره کلنکړکیچ دا توپیرلري، ځکه ځانګړي یو  په پر تله  د نورو وسله والوکړکیچونوکړکیچ غانستان افداما 
 که بیا هم د. کړکیچ دی، چې د پرلپسې ګرانو پوځې یرغلونوله امله رامنځ ته شوي دی  کې یواځیني نړیوال اوږد

چې د  ،سختدریځي ډلې. یان ورسیږي سره سره ز سولې او پخالیني بهیر ته  د دومره  نړیوالو اوږدمهالو هڅو
 .مومي و و وزر، خیال په سر کې لريخوب او جګړو کولتوري 

 پای


