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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۶۲/۴۰/۶۴۰۶        ډاکـټـر رحمت ربی زیرکیار
 ګــړنـــــدی ځـــــواب

 ســــریــــزه

وایه. مــا ورنه پــو « اسـتاد»یو به راته  ماته له کابل نه یو څو ځوانانو ګـډ تلـفـون وکړ.  هـر دې،ـو څو ورځې وړانـی

  په خپل ځواب کې یدونکو )محصلینو( ماتهـوهـپ دغود کابل پوهنتون ښتـنه وکــړه چې په کوم ټولګي کې مو استاد وم؟  

ما ي. ـولــپه ارشیف کې زما ډیرې لیکنې خوندي شوې دي او دوی یې ل ننتوــدغه پوه ری وکړ چې د  دـپه ما زی

 نافـغا تنه وکړه چېـوښـې یې زما نــه پــورپس، تاسې زما بریـښنایـیز شاګردان یاستئ. ښه ورغبرګه کړه چې ډیر

ه پــیل کې داسـې ځواب ــپـو ښتنې ته پوې ـالن شـې پـما دغ ؟د سولې خبرې نه کوي رهـــبان ولې د حامد کرزي سـطال

 وای،  زي نه شـــوېان طالبانو له کوم استاــورکړ چې دغه روغه پــوښتنه بایـد د افغ

پل ــث ورته خــوه په حیـچارپو د ـد سیاسي علوم که یل ومانه، خو زیاته یې کړه چېـدل غهره دـوی راسـهغنه.  زماه ــن 

   .هورکه ښه پـالن کـړې ـله مــوم چې زما ســره یې خپــوه شــ. زه پړمـدې کـلیل وړانـتح

 

 کوي ي سره د سولې خبرې نهرزافغان طالبان ولې د ک

نه نوما د کابل پوهـنتون پوهـیـدونکو ته وویل چې زما تحلیل زما تحلیل دی، او زه د  افغان طالبانو له زړونو او فکرو 

کې  وکیدای شې  چې دوی به د تیرې نږدې یولس کلنې ترخې تجربې او د پخوانیو بې خونده کړاندو نه نخبر نه یم. خو 

 ه اتکا به د هیواد دوستو افغان چارپوهانو له تحلیلونو نه په منظم ډول خبریـږي.زده کړه کړې وي او د دغـې زده کړې پ

نن په عمل کې دوه غټ جـنګي قـدرتونه دي: یو د امریکې هـر څـڼـډیز زبرځواک دی او بل د خوار خو سـر تیري طالب 

خان د وسلو، پیسو، دسیسو او ست ــغـیر متناظر جنګ دی. په دغه جنګ کې خوار خو په اراده غښتلي طالب د نړۍ د م

غانستان ــوي افـه راوتلی دی، د اوسني اشغال شــو غرونو له سمڅو نـ. نن خوارطالب د دنګډڼـډورو زور اوبه کړی دی

له دې او د هغه د پیسه دوستو ګوډاګیانو غـوني زیـږوي.  یواځیني زبرځواک نړۍ د ریدونه کوي او دـالزمینه کې بـپه پ

طالب لپاره مشکله وي چې د ګوډاګیانو سره د سولې خبرو ته تن کیـږدي. د طالب سیال امریکه ده، نه د  امله به د افغان

 .کابل بلواکی او ګوډاګی رژیم

   

یل کړي. ــبرې پــــینګارکوي چې طالبان دې د حامد کرزي  د ګوډاګي حکومت سره خـومت په دې ټــریکې حکـد ام   

امریکې پالن دا دی چې د  کړي.  د سمبالمشروعیت  پهدی چې د حامد کرزي حکومت ینګار نه یې هـدف داـلـه دغه ټ

 وښئ او په عین حال کې په څیر  مشروع استازی  درګو کې د افغانستان د ولس ـړۍ والو په ستــرزي حکومت د نــک

رفي کړي. سر بیره پر دې، کله چې طالبان د کرزي د حکومت سره ـیان معـه یانې یاغـیر قانوني ډلـبان  یوه غـطالافغان 

نیغې خبرې پیل کړي، نو بیا به امریکه د کرزي سره خپل تړونونه السلیک کړي او په دې ډول به د اوږدې مودې لپاره  

سلیک شــوی  ر الـرزي سره د امریکې هــه د کــونــدي کړي. له دې الرې  بــپــه افغانستان کې خپلې عسکري اډې خ

. خــو  د دې په مــقابل کې به د طالــبانو د خوځښت  غـټه ناکامۍ  په بــرخه شــي تـړون پــه مشروعــیت ســمبال شي

ه ستــرګه ـیم پـظـي تنــبې قانونه یانې یاغ هځکه چې مشــروعــیت به له الســه ورکړي او هــرڅوک به ورته د یو

د  کــرزي او د شـمالـي ــحامبه  ه ســترګه چې د امــریکې د فــشار او چـل النــدې سې تنــظیم پـهغد  وري ــ ــګ

و کې ـه سترګـغانستان  د خلکو پــول افـه یې  د ټـوي او په پایـله کې بو ته تسلیم شـــوی ـورونکــیواد پلـې هــلوالــټ

شمالي  ،کرزی ر دـامریکې( په ټـغت خان )ړۍ د مسـې د نــاوس چ کهــوي وي لــش اوی په برخهپکــره سـومـهـغ

ه شــي، ــانــضوغ ســـمه رو ښوــپاره چې مــوی دی. د دې لــرخه شــدینو په بـو مجاهـو پخوانیــو څــو او یـلواالنـټ

    .ـړېــه زړه کــښـې ور پــنئ پـیــالندی ر غیـړنې وضعېــغانستان د کــول افـه مې د ټــو تــپوهـیـدونک

 

زانو لومړی برتانوي هـند ـرتانویانو سیاسي ذهنیت ته ورته دی: انګریـامریکې سیاسي ذهنیت  د نولسمې پیـړۍ د بد 

م کې د ګندومک استعماري تړون ۰۷۸۱خلق کړ او بیا یې د برتانوي هند د حکومت په نوم   په افغانستان باندې په 

، یانې د  اوسني افغانستان د په نیمه مستعـمره  حالت بدل شوستان د برتانوي هنـغانـتیجه کې یې افـچې په ن وروتاپه

. ورپسې د برتانوي هند حکومت په نیمه مــشوره پـورې وتــړل شوند په ــوي هــي سیاست د برتانـهرنئ او دفاعـب

 ۰۱۰۸وي هند د ــرتانـ. دریم ځل  بوروتاپهنتي تړون ـم کې  د ډیورنډ  استعماري لع۰۷۱۱مستعمره افغانستان باندې   په 

ولس یې خــپل میراث خور او  غـوڅ په اګست کې برتانوي پاکستان خلق کړ او له ټول افغانستان نه غال شوې ځمکه او

ریکــایان هم ـــګــوډاګي  پاکستان ته تســلیم کړل چې په حقیقت کې برتانــوی پاکـستان دی. د انګـــریزانو په شـــان، ام

وډاکی ـــستان کې خــپل ګــافـــغان اوسني نیـول شوي ه څـڼـډې ته کـــړي او  پهــځــندۍ ن غـــواړي چې ځانــونه له



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

. ړيـــبرې وکــالبانو سره خـریـږدي چې د طــحـــکومــت) چې واګې یې د شمالي ټــلوالې په الســونو کې دي( دیــته پ

 یۍ پوهـیـږي. زما اټــکل دادی چې افــغان طالبان د مست خان په چل او وارخطا

 

 پاي

  

 


