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                                                       څخه دوتلو اړتیا ( باتالق)دافغانستا ن له جبه زار     
Needing an  exit from  Afghan Quagmire                                                                                                

اونه   سیا سی ما تی متحده ایاالتو دامریکی دی راهیسله کلونوپه افغا نستا ن کی           

 ریس جمهور اونه هم (  بوش)ریالیتوب لوڅ اوپه ډاګه شوی دي ، الکن  نه جمهورریسب

دغه  د  سره  بڼی نه  بده مرغه په احمقا  اوله  دغه سیا سی ما تی اوشکست منی (مااوبا)

جګړی په دوام سره دلته الپسی دخلکو وینی را بهیږی کوم چی دا پخپله دامریکی دمتحده 

دا هغه مطلب دی  –ایاالتو دراتلونکی جمهور ریس دپاره به یوه ازما یش اوازموینه وی 

 .                                                                                                                         په ګوته کوی   االن بین میرلی لیکونکی   کوم چی ددی مقا

دیو اعالمیی  په ترڅ «  اوباما»دامریکی دمتحده ایاالتو جمهور ریس دوه اوني  مخکي   

( ۰۰۹۹)تنو څخه ( ۰۰۹۹)چي مونږ  غواړو دخپلو سرتیرو  شمیر له کی  اعالم وکړ  

(  ۰۰۹۹)سرتیروشمیر  به  د چیاصلی  پالن په نظرکي نیولو سره  تنو ته دهغي مخکینی

ددغه پریکړی  له مخی  داسی  راښکا ری  چي  حاالت   «اوباما»نو د. تنو وی  را ټیټوو

نو دهمدی .په انتظار کی وه دهغه «  بامااو»ری کوم چی  هسی نه ښکا په افغانستان کی 

ته  دا باور  ترالسه شوی  چي  دلته  په « اوباما»موجوده حاالتو  په نظرکی نیولو سره  

افغانستان کی دامریکی دمتحده ایاالتو  دسرتیرو شمیر با ید زیا ت شوی وای  او دا ځکه 

یو ضرورت او اړتیا چي  زمونږ د سرتیرو شتون اوحضور زمونږ د ملی ګټو دغوښتنی 

دي اومونږ کوالی شو چی دخپلو سرتیرو په شتون سره دلته  خپل افغا نی  همکارانو  ته  

.                                                                                    ښه فرصت دهغو د بریالیتوب دالسته راوړلو  د پاره چمتو او آماده کړو 

په افغانستان کی دهغی  دولت  له کومي   چيډاګه نکړ   په«  اوباما»جمهور ریس         

که دهغی  مقصد په افغانستان کی  دیو باثبات دموکراسی   -بریالیتوب  څخه یادونه کوي 

له  هر اړخه په  اشتباه  کی  « اوباما»چي  ښاغلی  په ډاګه ویلی شو نو  –پلی کول  وی 

اوهغه داچی  که  چیری په  افغانستان کی  د امریکی د متحده ایاالتو  سرتیری   ولوید لی 

 کلونوکی ولویدل( ۵۰)دری چنده  هم لوړ کړل شی  لکه  هغسی  چی مونږ  په دی تیرو 

اونه هم  دغه روانه جګړه   د موکراسی  د لته پلی شو   نیمګړی   دغه  اوهغه داچي نه 

و  او نښتو  د مختلفو ابعا په  اوږد تاریخ کی دغه جګړه  په دی هیواد   ختمه شو  بلکه د



اودککړو لوبغاړو ددوه مخی اوناڅرګند پالیسی په پلی  سره  خپل لمن  الپسی پراخه کړ

کولو سره  حاالت  دی ځای پوری ورسول شو  چي  اوس  د امریکی متحده ایاالت نشی 

خه چي اوس  پخپله پکي  ننوتی دی څ(  باتالق)کوالی  چي افغانستان له دغه  جبه زار 

                                                        .                                                                                                                            راوباسی

ښیی چي   نه بڼی سره بی  پایلی  په روښا ارزیا پلټنی اود د «اوباما»جمهور ریس  د     

 –یت کی  اساسْا یو  پرانیستی  نظامی قوتونو شتون  په نها متحده ایاالتو دد   امریکي  د

زمونږ سرتیری په افغانستان کی  دیولړ لویو اوغټو ستونزو : دي کوم چی هغه وایي پای 

په نړیوال  کچي سره  کو سره مخ دی  اوهغوی هڅه کوی چي دافغانستان  دخل سره مخا

مرسته وکړی  نودهمدی مرستی دسرته رسولو او جاری سا تلود پاره  دافغا نستان خلک  

                                                                          .دامریکی د متحده ایاالتو الرښونی اورهبری ته کلک ضرورت لری 

پیښی  دویتنام دجګړی  ورځی مو په یاد راولی   حاالت  او وانموجوده رافغانستان   د     

جګړه   افغانستان  روانه  د  داچی  اوهغه  لیتوب لړ لید سره  ریانه ب د  یوه  اوږده جګړه

ډیر پیچلی  جګړه   وی لری  یعنی دغه ویتنام دجګړی  په پرتله  ځنی خاص ځا نګړتیا د

یچلی او ګړه دی  یعنی هغسی  پونکی ج اونه تمیدمیدونکی  بڼی سره نه ارا  ه پراخهاو پ

هم  لحاظ  ستراتیژیکی  پاره  په  د  ید جګړه  چی  دامریکی متحده  ایاالت ناڅرګند  شد

اچولی موقف کی  ناڅرګندحل الره ورکه دی  یعنی واشنګټن  یی په یو نا معلوم اودهغه د

یعنی هغسی جګړی ته چی  ی کیږدی ی ټیک پا ید  دغه جګړی ته د ی څه رنګه بادی  چ

تاریخ   یعنی دامریکی په نه دیونو په تاریخ کی لیدل شوی دامریکی دمتحده ایاالتو دجنګ

ولی نه ختمیږی    جګړه کی  یوله ډیر اوږدو  جنګونو څخه  شمیرل کیږی  او دا چي  دا

                                                                                : نګړی دالیل په  الندی بڼی سره  څیړو  دهغه ځنی ځا

ځمکو  ولوړ اوژوری  ناهموار ن  په وچي  پوری تړلی محاط غرنی د افغانستا :لمړی 

لیدل ( غارونه)  زرګونو سمچو  په  رونو اورغونو کیپه غ دهغهڅخه یو هیواد دی  چی 

چي یواځی  دهغه هیواد ځای  سمچو  اویا غارونه ډیر اوږد  واټن لری  ځنی  کیږی  چي

بلی خوا څخه په تاریحی  لحاظ  سره  دلته په  ه سمچونه اوغارونه معلوم دی  اودخلکو ت

افغانستان کی  هیڅ یو قدرت او ځواک له لوی سکندر نه نیولی بیا تر لوی بریتانیا ، مغل 

خلک تر خپل ولکی  ی دغه هیواد فتح کړی اویا دهغه اوشوروی اتحاد نه دی توانیدلی چ

خپل سر خوړلی اوله یویرغلګر په افغانستان کی هردی راوړی یعنی په لنډه توګه سره الن

د بلی خوا څخه  دغه  هیواد  کوم .  دی هیواد څخه په ناهیلی سره پیښی سپکی کړی دی 

سلنه مسلمان  دی  ( ۰۰)دهغومیلیون نفوس اټکل شوی دی  (  ۲۳)چی دهغه نفوس تقریبْا 

اودمختلفو قومونو ، قبایلو  اودخپلوی له ګروپونو څخه  په یو څو قومی   څو ژبنی  ټولنه 

کی سره راټول شوی دی  نو  داسی  ویلی  شو چي  دغه هیواد دسیا سی  په  لحاظ سره 

 .ویشل شوی  دی  چي هیڅ  سیا سی اواجتماعی انسجام  نه لری 



                                                                                                                  : د نهنو غزی لبا طا د

ته په کتنه  اود طالبانو دپریکړی او هوډ په نظرکی  نیولو سره  دی پا یلی   تاریخ دوم ـ

  ډلی  دي (ر گغیراغاز) ونکی پیلیدونکی  او له اوله نه  ته رسیږو چي طالبان نه تسلیمید

په بشپړ بڼی سره  اړیني حلقیه پخپله دامریکی دمتحده ایاالتو له هرچاناوپه دی مورد کی 

ننه کی  دخپل امن   شمیر  شبه نظامیان  دپاکستان په دپوه اوخبر لری چي دطالبانو ډیري 

له مخکی ټاکل شوی   د جنګی  عملیا تو د سرته رسولو د پا ره مخکیڅخه له پټ ځایونو 

دا پخپله   –افغانی قلمرو اوسیمو ته  ځان  رسوی  او په جنګی عملیا تو الس پوری کوي 

دامریکی متحده ایاالت دی  چي ال تراوسه  نه غواړی  چی د پاکستان سره  په مقابله کی  

پا تي نو دهمدی دلیل په نظرکي نیولو سره   طا لبا نو ته  هیڅ انګیزه  نه  –مخا مخ شی 

.                                                                                                              کیږی  چی افغا نی لوری سره  مذاکره وکړی اویا د مرکی د میز تر شا کیښینی

ه دوام نو په دی اساس ترهغه پوری چی موجوده حاالت  بی له کوم  بدلون  په همدی بڼ

لکه  چي   ( Touch –go  negotiation=  مذاکره  د تما س او د تلو  یعنی)    وکړی

                                                                                                                                                   دویتکانګ لکه تی شي  پاکالو په موده کی  زمزمه کید ل همدغسی به ( ۵۰)دهمدی 

                                                                          
 د سرتیرو مړو ته چی له افغانستان څخه امریکی ته راوړل شوی دی دهغو امریکایی«  اوباما»جمهور ریس  

                                                                                                                             په هوای ډګر کی خپل درناوی ترسره کوی   ( Dover)دوبر

په ډیر لوړ مورال اوقوت سره  داسی احساس کوی   چي په کا بل کی  په څیر طالبان هم 

هریوه دولت په نها یت کی له کاره   وتلی دولت  به وی  او  مونږ  تر هغه  پوری  چی 

امریکایان  له پښو ونه غورځو خپل مبا رزی اوسرښیند نی ته دوام ورکو  تر هغه پوری 

                                                                                                                 . چی بریا لی شو 

هغه  په اصطالح    -ددیورند تحمیلی کرښه –ترمینځ پوله دافغانستان اود پاکستان  :دریم 

هیوادونو ترمینځ را ښکل سرحدی کرښه دی چی دسهیلی اودختیځی  څنډی څخه ددواړو 

دی کوم چی آزاد اوله محافظی اوکنترول منطقی  په مجاورت کیدی کرښی شوی دی اود

څخه وتلی سیمی دی او قبایلی  هم ژبی اوهم کلتور پښتانه یی سره بیل کړی  دی  اودبلی 

نی زانګو دی   لفتونو  منبع اودررازیږید مخاشخړو اود خوا څخه همدغه سیمی دی چی د



تګ اوراتګ کی دي    اړو هیوادونو ترمینځ پهکوم چی  له همدی برخی څخه طالبان  ددو

یو هیواد  کستان  دکیږی چي پا   نو دموجوده حاالتو په نظرکی نیولو سره  داسی توضیح

په بڼه  غواړی  چی دخپل ملی ګټو  دخوندی ساتلو  په نظرکی نیولو سره  دافغانستان  په 

نته دا سی  ځا تان دی چيپاکس دا پخپلهاو الس ولریروان اوراتلونکی سیاسیی چارو کی 

                                                                                                                                         .حق ورکوی 

د پا کستا ن په « نبیل»دبلی خوا څخه دافغانستان د ملی امنیت  پخوانی مشررحمت هللا    

اوهغه :  کړ اړه  دځنی روښا نه اوکا نکریتي شواهد و په افشا کولو سره  داسی  څرګند 

–لبا نو څخه  د دوه مشخصو مقا صد و په لرلو  سره مالتړ کوی  اداچي  پاکستان  له ط

داچی   دوم   تیوسا   نفوذ   خپل  کی  افغانستان    غواړی  په  ن پاکستا داچی    لمړی

یعنی پاکستان غواړی چی دهندوستان په افغانستان کی  وجود ونه لری  وستان نفوذ هند د

 دهغه هیواد  کی مخنیوی وکړی یعنی دافغانستان د دوستی الس  افغانستانڅخه په  له نفوذ

سره لنډه کړی  اودپاکستان په قول خپل ځان  په افغانستان  کی  دهندوستان  له کال بندی 

                                                                                                               . څخه خالص کړی 

وانی وزیراوپه افغانستان کی د کاندادا  نادا دمهاجرینو پخ کا بی ویلودی پاتی نشی چی د   

مخکینی سفیر په یوه خبری ناسته کی  په ډاګه کړ چی  با ید کا نادا دخپلو متحدینو سره د 

پاکستان په وړاندي په مخا لفت سره را پاڅی اوداځکه چی د ا پاکستان دی چی دتروریزم 

          .څخه دفاع کوی اود نړي امنیت یی د ګواښ سره مخا مخ کړی دي 

                                                                    

         الس ورکوی   روغبړ او دخپل امریکای سرتیرو سره  دبګرام په هوایی اډه کی  سره «اوباما»جمهور ریس   

                                                                                (۳۹۵۰)کال ( ۳۰)دشنبی ورخ دمی دمیاشتی                                                  
دا بیا همدغه اما  اداری له خوا افشا کیږی  د« اوباما»چی د کوم دی  دا هغه مطلب      

ن سره ندی ښکاره کړی   کستا دی چی التراوسه خپل مخا لفت دپا متحده ایاالتدامریکی 

کی نه دریږی  دهغه  دلیل دادی چی  امریکا  په جنوبی  پاکستان په مقابل اوداچی ولی  د

تروریزم په جګړه کی  پاکستان خپل نژدی متحد ګڼی   اوابدْا نه د  اوپه مرکزی آسیا کی 

                                                           .                                   غواړی چی د پاکستان سره مخا لفت وکړی 

و اوله القاعدی څخه   تید زیا لیو د شمیر د دغړواودجنګیا (ISIS) داسالمی دولت:څلورم 



پا کستا ن   قوی اوجنګی غړو دداعش سره د   تنو پوری( ۲۹۹۹-۵۹۹۹)سه له  پا څه د

ګڼل کیږی    اند یښنی  وړ مطلب  پخپله دل   کید  یوځای  دپولی په غرنی سیمه کی سره

لی غښتاوالپسی  ِ   اوهغه داچي دهری ورځی په تیریدو سره داعشی ډلی ټپلی  وده کوی

لکه هغسی چی د همدی  داعشی  ډلو په واسطه سره یرغل  د کا بل په دهمزنګ  کیږی 

سره داسی  هزاره ګان  له مینځه ویوړل   چی په قوی احتمال( ۰۹)ساحه کی  کم ترکمه 

انګیرل کیږی چی داعشیانوله شیعه مذهبو افغانانوڅخه له دی نه چی په ایران کی  ددوی  

.                                            مهاجر قومونه سوری ته داسد په پلوی دداعش سره جنګیږی  خپل غچ اوانتقام واخسیت

متحده ایاالتو  دنظامی برخی ویاند   کی ددلته دهمدی  پورتنی یادونو په لړ کی  دامری      

(  Brigadier General Charles Cleveland)لند ښاغلی  بریګید جنرال چارلس کلیول

دغه د دهمزنګ  پیښه  زمونږ : په صحیح اوریښتنینی بڼی سره داسی  اظها ر نظر کوي 

ر غټ  یرغل  دنګرانی موجبات را برابرکړی دی  اوهغه  داچي   په دی  اندازه  سره  ډی

داسی یرغل چی هغوی  وتوانید په ډیر سختی سره ترسره کړی  او خپل  مقصد تر السه 

غیر ممکن نه بریښی   دا ډار هم  او . کړی  چي اصاْل دهیڅ ستونزی سره مخا مخ نشول 

یا  په دی اوب  ن ورنکړی چی داعشیان  بیا  په مکرر  بڼی سره دی ورته حملو ته سازما

ترشا شوی دی     څخه  له جګړی  سوریی عراق اود د  هغوی نګړی حاالتو کی چی  ځا

بلی خوا  ورسوی اود  اوپولو ته  ی سیمیکستا ن غرن ن د پا اودهغوی مخه دادی چی ځا

ته کیږی  ت ال پسی بی ثباافغانستان  اوضاع او حاال په تیریدو سره  د څخه دهریو ورځ

و شمیر زیا تیږی اویا کمیږی  چي دا پخپله سرتیر دد امریکی  صرف نظر له دی نه چی

                                                                                     .دامریکی د متحده ایاالتو  بی تفا وتی او سهل انګا ری  څخه بل کوم شی نه دي 

مخکی  له وخته او په بیړه  سره د دموکراسی   وړاندیز او  کی ن  نستا افغا  په :پنځم 

ورپیژندنه  پخپله ددغه هیواد دقبایلو  دفرهنګ او داسالمی کلک بارونو سره په ټکر کی 

ولوید ل دی  سره له هغه چی دافغانستان په نوی اسا سی قا نون کی د جنسیت برابروالی   

میت سره  پیژند ل شوی دی اما د  بلی خوا ګډ سیاسی ژوند  اوځنی مد نی  حقونه  په رس

څخه په همدغه نوی اسا سی افغا نی قانون کی   قبیلوی ناسیونا لیزم  او د قومونو  سلسله 

                                                                              .                                                                                                              مراتب هم بنسټیز شوی دي 

پیداشي  چي ولی دامریکی  متحده   ته داسوال دپورتنیو یادونو په لړ کی ممکن هرچا      

په ( اوباما)د زمامد ا ری  په وخت کی اوهم د اوسنی  جمهور ریس ( بوش)ایاالت هم د 

لیبیا   –احساس  دي  چي  با ید پرهر مسلمان هیواد لکه  په  عراق  واکداری کی  په  دی

خلک  وافغانستان اونورو هیوادونو با ند ي ودانګي اویا یرغل وکړی اوبیا  دهغه هیوادون

نوکه   سی ارزښتونه ومنی اویا خپل توافق ښکاره کړی اوی  سی د راوبولی چی هغوی د

له زوره  یعنی امریکا یی واکداران  بیا دوی ون  دوی دا غوښتنه ونه منی چیری هغوی د

اویا هغوی مجبورکړی خپل غوښتنی ومنی خلکو با ندي پردهغه هیوادنو کارواخلی  او



                                                                                                                داپخپله په ریښتیا سره  یو غټه سوال دی ؟ چی  چی د دوی غوښتنی ته غاړه کیږدی ي

ولنیز  چاپیلایر  د قومونو اودقبیلو اودنژادونو خوا څخه د افغانستان سیاسی او  ټ د بلی     

ترمینخ دداخلی جګړی او ددولتی تا سیسا تو دپرځولو اود  ورانول د پاره   هر هر وخت 

نودهمدی  دلیل  په  نظرکی نیولو سره غرب زمینه په بشپړ بڼی سره چمتو او آما ده دي  

کوالی شی چي په دی  هیواد کی  دریښتینی  د موکراسی مود ل  پلی کړی  نه داچی  په 

سوداګری بڼی سره خپل سیا سی اوفرهنګی غوښتنی ته وده ورکړی  کوم چی ددی هیواد 

چی امریکی   خلکو ته دامریکی دغه غوښتنی بیګا نه او پردی  ښکا ری  او الزم  نه دی

                                                                                                                               .چلولو په زور تحمیل کړی  چی دا پخپله ناشونی دي  خپل غوښتنه دټوپک د

هغه چلند اوروش څخه کوم  دامریکی متحده ایاالت  باید له:  یو قمار دالسه ورکول

چی په ویتنام کی یی ترسره کړ  په افغانستان  کی دی بالمثل چلند  اوټکل ونکړی  که نه 

هغه  قصه دسړی ذهن  ته را وړی   اوهغه ( شګاف) دا پخپله  د قما ر د ماشین دسوړی 

دی او بیا په ی  کی  پیسی  ور د ننه کړ( شګاف)داچی  څوک د قمار د ماشین په سوړي 

هیله کی اووسی چی د قمارد ماشین په خیټه کی چی هرڅومره پیسی دی هغه به د ماشین 

له سوړی څخه دی ته به راووځی حا ل داچی دا سی هیله او غوښتنه هیڅکله نه تر السه 

چی  بیا  دهغه  په پا یله کی  له قما رخا نی څخه قهرجن او شکست  کیږی اوناشونی دی 

دی شی  نودلته د دی قصی یادونه دی ته پا تی کیږی  چی  نه خوړونکی وضع سره دبا ن

دویتنام د تریخو جکړو څخه « باراک اوباما »اونه هم « جورج دبلیو بوش»جمهورریس 

ټول  پیسی   عبرت وانخیستل  اودغه دواړه جمهورریسان دیو په حا ل دزوال شرکت کی

                                                                                                 .رګو کړی او ټول منابع پانګونه وکړ بی له دی چی دهغه ګټی تر ست

دخپل وینا  په ترڅ کی  کوم   جورج دبلیو بوشجمهور ریس  دیادونی بل مطلب داچی   

کول  ترسره  ادرس  سره   یی په د کی د اتحا( ۳۹۹۲)کال ( ۳۰)چی دجون دمیاشتی  په 

دجمهور ریس مرستیال  اود سپینی  (Dick  Cheny )سره ددیګ چینی یو څه ځنډ  هغه د

ست وه   بوش ترشا نا چی د  (Dannis  Hastert) ستریت ینس ها دښاغلی ماڼی دویاند 

ل  سترګو حا په جعلی  بڼی سره بی له کوم د  چییی وکړل  تشویق او بوش یی وهڅول 

وری  سره خا  وری دخا  ندی تهاجم وکړی  اوهغه هیواد باشواهدو په لرلوسره پرعراق 

پخبله یوه وری سره خاوری شو چی دا کړی کوم چي اوس په ریښتیا سره هغه هیواد دخا

                                                                                             . ید له یاده ونه باسی  بله عبرت دی چی دواشنګټن واکداران با

همدغه دامریکی  متحده ایاالت دی چي په افغانستان  دپورتنیو یادونو سره سره بیاهم     

ملیارد  ( ۰۰۹)کی  دطالبانو اودالقاعدی  سره په مبارزه اوجګړه کی  په رسمی بڼی سره 

اهم یبضافی ډالرو بودجی په لګښت  سره  میلیونو  په ا( ۵۰۹)اوله خپل متحدینو څخه د 

ونه توانیدل چی کوم ځا نګړی  بری  ترالسه  کړي  اوهغه  دا چی ال تراوسه افغانستان  

دخوړو  هغه تش او خا لی لوښی ته  پا تی کیږی  چی اصاْل خواړه  پکی اچول شوی نه 



ستل ، اوګوندی اد ، بډی اخیدی   او په اوس وخت کی  ددی هیواد په هره څنډه کی  فس

اوپه سلونو میلینونو ډالر  د فاسد و  رسمی مقاماتو  او چوروچپاول ترسترګو کیږی بازی 

پواسطه سره حیف ومیل  شو اوالتراوسه  په چپاول باندي  لګیا دی بی له دی چي پخپل  

                                                                                                        .دغه عمل سره پخپل مخ  کی څه شی راوړی او یا پښیما نی ښکاره کړي 

( متحده ایاالت ،چین اوافغانستان  پاکستان ، )اودبلی خوا څخه  هغه  څلور هیوادونه       

مرکی  د  سره تو  ما مقا  افغانی  اود نو لبا طا د حلولو ، معضلی د  کوم چی دافغانستان د

مذاکری د الری دمیندلو دپاره سره هوډ کړی وه اوس دهغوی پروګراموه او هلي ځلی اود

مرکی اودمذاکری  په ټپه سره  والړ دی او طالبانو د جنوری  دمیاشتي را هیسی  اصاْل د

م افغانی دولت په  شکل  او فور  موجوده او هغوی  د لی نه دی ښود  پاره هیح چمتوالی د

ندي په آینده کی  نستان پرخلکو بادافغا ندی نیوکی کوی اونه غواړی چي دا ډول دولت  با

                                                                .                                                                                                                            حکومت وکړی  

لی دحلولو دپاره  دامریکی دمتحده  په هرصورت دافغانستان دروانی ستونزی او کشا      

لیسی  اوتګ الری ته   موجوده  پا  ن کی  دغه ید  په افغانستا با  ایاالتو راتلونکی  دولت

و دراوتلو  یی دسرتیر چی یی خپله کړی دی  بدلون ورکړی  اوله افغانستان څخه دامریکا

په  اوهم د تشنج د له  مینځه وړلو د پاره  صرفه جویی اودسپما  د هم پراخه ستراتیژیکی

افغانستان  )ونیسی اوهم ټول متضاد اومتخاصم  دری ککړ ی برخی یا هیوادونه   نظرکی 

با ندي سره ګډي  ( پا یو)په  دری  اسا سی  ستنو (  پاکستان اودامریکی  متحده ایاالت  -

راتلونکی  ن په  ته بی له کوم پلمی اوبهانی  دافغانستاداچي طالبانوفقه وکړی اوهغه موا

ونډی  کی د   ترڅو چي هغوی  خپل ځان  په حکومتحکومت کی پوره ونډی ورکړی  

په اړه  خپل دتاوتریخوالی  له   دښځو او یت وکړی  حقونو رعا بشر د لرلو په وجهه  د

سیاست څخه الس په سرشي اوخپل اړیکی دالقاعده ،داعش اودنوروافراطی اوتروریستی 

ډلو ټپلوسره وشلوی  اوپری نیږدی چي په افغانستان کی بیا له سره افراطی اوتروریستی 

ه مجبور ډلو ټپلو ځالی جوړکړی اوباندنی قوتونه په شمول دامریکی  متحده  ایاالت دی ت

                                                                      .کړی چي پر افغانستان باندی د تروریستی میشتو ډلو ټپلو  په پلمه با ندي تجاوز وکړي 

پرضد  اخالقی  بحث اواستدالل   اویا دهغوی نو  په وړاندی لبا افغانی لوری  باید دطا     

تر څو چي هغوی   ید ترسره کړی سره با ط په ډیر احتیادمذهبی احکا مو په رعا یت او 

د مقا بل لوری په برخورد سره پخپل روش اورفتارکی  بی له دی چي خپل ځان وبایلوی 

کی دښځو   په قران عظیم الیشان:  په توګه دبیلګی . اویا وشرمیږی تغیر اوبد لون راولی 

په برابری اومساوت بلکه هلته دجنسی کوم دتبعیض کلمه نه ترسترګو کیږی  مقابل کي په

خدای فرما یی زه باید دتاسو هریو که نر یاستی اویاکه ښخه :] دیتاکید شوی داسی  باندی

عمل او کړنه وګوروم چی ایا تاسی  ځما  په الره اویا ځما داوامرو اطاعت کوی اویا که 

اوهم باید په ډاګه شی چي په قران [  که چي ما تاسو ته پوره اختیار ورکړی دی نه؟   ځ

.                                                                                                       چی ښځی دتعلیم اودزده کړی حق نه لری  کی نه دی  ذکرشوی دی 



پاره حق افغانستان دروانی کشالی دحل په الره کی  ددی د دته  پاکستان ناستی او ګډون د

ره  غواړی  سهیواددملی ګټو په نظر کی نیولو دخپلورکول کیږی چي پاکستان خپل ځان 

بلی  اما دوکړی نیوی کی مخچی دهندوستان دپراخی الس وهنی څخه دافغانستان په چارو

تعهد ورکړی  اویا په رسمی بڼی سره تي  دی ټکی ته پام وساخوا څخه پاکستان هم باید 

هیواد نه جوړوی اوبیا په ځانګړی دپاره کوربه چي نورخپل هیواد به دافراطی ډلو ټپلو 

                                                                                                                                                    .بڼی سره دالقاعدی د جنګیا لیو دپاره 

هغه دادی  چي پاکستان اوطالبانو  له هغه ځایه چي مونږ په هراړخیز  توګه سره پوهیږو 

دواړه  دغه پورتنی ذکرشوی  سیاسی  فورمول سره خپل توافق ښکاره کوی   اوامریکی 

و پروګرام  خپله کړی او دی هم  باید له افغانستان  څخه دخپلو  نظامی  قوتونو د را ایستل

خپل  موجوده سرتیری له افغانستان څخه په تتد ریجی بڼی سره دڅوکلونو  په  اوږدو کی 

خارج کړی  اویواځی څو سوه  نظامی پرسونل  د ملګرو ملتونو دسازمان دکارکونکو په 

                                                                                          .شمول په افغانستان کی دپورتنی پروګرام دنظارت ،امنیت اودهغه دتحقق د پاره وسا تی 

باید په ډاګه کړو  اوهغه داچي  افغانستان دطالبانو درژیم له نسکوریدو څخه راهیسي په   

سلونو ملیاردو دالرو په  تاوتریخوالی  اود جګړو  او په خونړی  کلونوکی( ۵۰)دی  تیرو

لګښت اود دواړو متخاصمو خواو څخه د لس ګونوزرو تنو دوژل کیدو سره سره  آرامی 

نو دلته الزم    په بڼه آباد پا تي شو  وختونو مخکی  اوهوسا ینه ونه لید ل اونه هم لکه د 

به زار باید خپل ځان  له  دغه ج ګڼل کیږی چی دامریکی دمتحده ایاالتو راتلونکی دولت 

څخه  وباسی  اوکه چیری  دامریکی د متحده  ایاالتو  نوی  راتلونکی دولت  له  ( باتالق)

طالبانو په وړاندی  رغړونه وکړی  اوتوافق  نامه الس لیک نکړی نو ددی توافق  څخه س

                                                                                       .             تی وخوړل  به بی له کوم بریالیتوب  هسی ما تی به وخوری لکه چی په ویتنام کی ما

داکتر الوان ین میر  دنیویارک په پوهنتون کی د بین المللی اړیکو  :  ددی مقالی لیکونکي

ښونکی دی چي ګڼ شمیر شاګردانو ته  دبین المللی روابطو په اړین درس ورکوی دهغه 
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