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 2تر 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

  
  

 2۰1۴۱۰۵۱۰۲         ډاکتر رحمت ربی ځیرکیار
 

 امریکا، طالبان او پخوانی پاچا: کې2۰۰۰سیاسي اټکل په کال 
 

لیکلې وه او د سهیلی کلیفورنیا په میشن هـیلـزښار کې  ۳د دسمبر په  1۱۱۱ما ځـیرکیار په دغه سرلیک خپله لیکنه د 
 د کیوان افغان چلوونکی) زییز 2۰۰۰فبروري ۱  1۳۲۱، دلو 1۵ګڼه : خپرونه کې خپره شوې وه« کیوان افغان»په

میاشتې وړاندې 1۱نه نږدې ( ۱11)نیټې له بخولې 11د سپتمبر د  2۰۰1یعنې دغه لیکنه د (. فضل رحیم وحدت و
کي په ټکي د لیکنې ټول متن ټ. بخولې د مخلید په ډول یې و ارزوي ۱11لوستونکی کولی شي چې د . خپره شوې وه

 لوستلی شئ الندې
تناسب یـو یطـو په د سیاسي څیـړنو او کتنو له مخې، د امریکې د واکمنو کړیو په سترګو کې طالبان د زمانې د شـرا

یې د ( سلوک)و سیاسي کړنې جـنګي ځـواک دی چې د بـین المللي اړیکـیـو پـه ارزښـت نـه پـوهیـږي ا ړونـد او کـوڼ
 که سـړی دغه مـڼـډلی اټکل راوسپـړي، نو وبـه ویني. د جـوړولـو زیـری نـه ورکـوي معیاري دولت او د ملي ټـولـنې
 : چې د امـریکې په قضاوت کـې

 . ل قدرت دی، او نه یو معـتدلوو  ان نه یو مسطالب( 1)
 . مخـدر مواد، وسله او افراطي اسالم د طالبانو د نظام غټ صادرات دي( 2)
 . طالبانو د سیمې د قدرتونو او او لویدیزې نړۍ په تیره د امریکې په مقابل کې د غلیمۍ دریځ نیولی دی( ۳)
لیت منـونکـې وو  د دې ظرفیت نـه لـري چې یـوه مس بـیعي ډولو نه پوهـیـږي او پـه ططالبان د دولت په چلول( ۵)

 . پـه پـښـو ودروي ۍواکمـن
 .طالبان د بشر حقوق په تیره د ښځو حقوق د پـښو الندې کوي( ۴)

 غـورو دربـو کې په دې ډاډه نه ديکې د امریکې واکمنې ډلې د خپلو انتخاباتو په [ مخالفه خوا]په حکومت او اپوزیشن 
د پورتنیو . د رای ګټـلو بـازار پـیـدا کـړي دریځ به  د امریکې په عـوامو کې انو په مقابل کې نـرمچې د طالب

که طالبان  کیدلی شي چې اټـکلداسې  د امریکې سیاست، د طالـبانـو پـه مـقابـل کې قضاوتـونـو او تـورونو په رڼا کې
د دغـه سیاست . ، نـو بیا به یـې تعـویـض الزم ويبدلون او مسئولیت ونه مني او معتـدل سیاست ته چمتـو نـشي

 عـملـیاتي پـړاونه داسې اټکـل کـیـدلی شـي
د دې هدف لپاره باید په پاکستان او نورو قدرتونو زور . امریکا او متحدین یې باید طالبان په نظامي لحاظ وټکوي( 1)

په نظامي ( اتحاد شمال)په عین حال کې دې د طالبانو مخالفیـن . وغورځول شي چې د طالبانو له مالتړ نـه الس واخلـي
 . درت په حـیـث معـرفي شـيلحاظ تقویه او په سیاسي لحاظ د یوه معتدل ق

پـر  ۍژرځنګ کې به د وچې کلکې ایډیالوپه لومړي پـړاو کې چې د طالبانو مشکالت زیات شي، د طالبانو په غو( 2)
واشنګټن به د طالبانو د غورځنګ . ځای سیاسي تفکر چلن پیداکړي او معتدل طالبان به د واقعي سیاست په لټه کې شي

اصر تشخیصوي او ورپسې به یې دیته تشویقوي چې د خپل سیاست د بقا لپاره غربي مرستې کې لومړی معتدل عن  په 
 . تـر السه کړي

واشنګټن باید د افغانانو له مینځه اغیـزمن معتـدل عناصر تـشخیص او تنظیم کړي او د طالبانو په ضد ډنـډورې د ( ۳)
 . امریکې په دننه او بهر کې وغځوي

خپلې خوښې سره سم د معتدلو عناصرو کړۍ په ښایسته ښه اندازه ارتې کړي او د یو بل سره کله چې واشنګـټـن د ( ۵)
په بهـیر کې یې تنـظـیم [ مخالف اړخ]یې مرتبطې کړي، د افغان ملت ګیلې د طالبانو په ضد وپـړسوي او د اپوزیشن 

ـه جنګ ساالرانو کې د فـډرالیزم مفکوره کړي، طالبان په بیـن الملـلي سیاست کې الپسې تجـریـد کـړي، د اتحاد شمال پ
نو بیا به د دغو ټولو سیاستونو امیل په ډیر ګومان سره د  -د افغانستان د ګاوڼـډیانو د خوشحالۍ لپاره غښتلې کړي

 !افغانستان د پخواني پاچا اعلیحضـرت مّحمد ظاهر شاه غاړې ته وروغورځوي؟
د حرکت په مسیر کې روان  ر دی او د ستمیانو او د ستمیانو د همزادانوون کاریکاتوپه کلتوري لحاظ د پښت پخوانی پاچا

د پخو معلوماتو له  !ته وګورئ( 1۱۱۱نومبر  2۴تر 22)رابلل شوې غوڼـډې  د پخواني پاچا له خوا په روم کې .دی
یسټ په مخې، د روم له غونډې نه وړاندې منل شوې وه چې د ذکر شوې غوڼډې ګډون کوونکي به د یوې کمیټې د ل

ه کې د امریکې د ډاکتر خلیل زاد د پریزیدنټ ریګن د حکومت په دور: اساس وربلل کیـږي، خو دغه پریکړه شڼډه شوه

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zirakyar_r_r_sayasi_atkal_pa_kal2000.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplozirakyar_r_r_sayasi_atkal_pa_kal2000.pdf
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 ئمخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بوش د حکومت په دوره کې د امریکې د دفاع په وزارت کې [مشر] وزارت کې مدیر او د پریـزیدنټ بهرنیـو چارو په
تر خلیلـزاد د ګډون کوونکو د اصلي لیسټ نه ډیر نومونه وویستل او ویل کیـږي چې ډاک. یکي څیـړنو مدیر وژد ستراتی

په ټولو مجلسونو کې حاضر و او  وڼډېد غـ معلومات زیاتوي چې خلیلزاد د روم. ه ورننـویستلپر ځای یې نور نومون
هلته په . و نشي د ملګرو ملتونو په تعـزیراتو بحثه غوڼډه کې دې په طالبانو باندې ه یې کوله چې د روم پند دې څار

په دې ډول د پخواني پاچا لویه جرګه په واقعیت کې یوه لویه جبهه ده چې په بریالي کیدلو . تعـزیراتو خبرې و نشوې
 شمـزۍ چې ماتـه شـي، پـوښتۍ نـه ټـیـنګـیـږي. کلک ژوبـل کیـږي( پښتانه)سره به یې د ټول افـغـان ملت د مال تیـر

د ډاکتر خلیلزاد نیغې سیاسي السوهنې ماته هغه صحنه را  ترکیب او تنظیم په چارو کې رګې دد پخواني پاچا د لویې ج
یادوي چې اووه نیم کالونه وړاندې پکې د پاکستان د عسکري استخباراتو مشر جنرال حمیدګل د شرم احساس څرګند 

است د مقام نامزد، په اسالم پروفیسر برهان الدین ربانی د افغانستان د جمهوری ری»په نیمایي کې  1۱۱2د : کړی و
اباد کې د پاکستان د مـتـقاعد جنرال حمید ګل سره د مالقات په لړ کې له نوموړي جنرال نه هیله وکړه چې په مستـقل 

جـنګ، )« .اسـالمي جمهـوري حکـومت کې د مشاور په حیث خدمت وکـړي ډول په کابل کې د افغاـنستان پـه
په افغانستان کې د اسالمي حکومت »:نې، حمیـدګل داسې دریـځ ونیـوهوروستـه لـه منـ(. 1۱۱2جـون  2۲راولپـیـڼـډی، 

د  ی چې حـمیـدګل پـه افغانـستان کېله خوا بدل یا مراعات نه قـبلوي او د هغـه خـوب تعبـیـر اوس شـرمـوونکی د
تـه اړتـیا وي و  ي عـاجـزانه مشـورېخو سره له دې هـم که چیرې د نـومـوړ. م لپاره لـیـدلی واسـالمي حکـومت د قـیـا

 اقتباس په پـورتنئ منبع کې -. «به یـې سـپـمـوي
اسالمي  ندې په کابل کې د جهادي تنظیمونوڅو کالونه وړا: یو غټ ټکي ته را وګرځومپه پای کې باید د لوستونکو پام 

، او نه مرکزي حکومت د دې وس دولت جوړ شو، خو یوه تنظیم هم خپله وسله خپل مرکزي حکومت ته و نه سپارله
. ومه شوهنتیجه یې ټولو خلکو ته معل. درلود چې په زور سره وسله راټـوله کړي او موثره مرکزي اردو تشکیله کړي

په روانه غـمیزه کې ټول افغانستان . پراخاوه، نه د واحد مرکزي حکومت اغیزمنتـوب هر جنګ ساالر خپل بـنسټ
نه د جنګ ساالرانو پراخ موثر واحد مرکزي حکومت، موثرې مرکزي اردو، او د وسلو راټولولو ته کلکه اړتیا لري، 

 . او ائتـالف ته بنسټ جنګ
 پای
 


