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اخترمحمد یوسفی

د طالبانو پلمی د بندیانو د خوشی کیدو په نامه
د څو هفتو راهیسی چه په قطر کښی د روان کال د فبروری په  2۹نیټه د طالبانو او د امریکی تر منځ د «سولی»
موافقه لیک السیک شویدی ،سره له دی چی د افغانستان حکومت لخوا د طالبانو د بندیانو د خوشی کیدو لړی په
منظم ډول پیل شویدی چی بیا به د طالبانو دا بندیان به د جګړی و ډګر ته و نه دانکی ،د طالبانو د بندیاونو څخه
لیکلی ضمانت اخلی ،مګر د طالبان د قطر د دفتر استازی او د هغوی نور ډنډورچیان شپه او ورځ په دی لګلیا دی
او د بندیانو د خوشی کیدو په نامه بهانی او پلمی جوړوی.

پاکستان او د هغوی د مزدورو طالبانو داسی نغدی حسابیلی وی چی د دوی د پنځه زره بندیان او د هغوی لوړ
پوړی پنځلس تنه قوماندانان به په لومړی سر کښی سمدالسه خوشی کیږی .دا خوشی شوی بندیان به ژر د جګړی و
ډګر ته والړ شی او دوی ته «اسالمی» امارت د جنګ له الری وګټی.
پاکستان او د هغوی د مزدورو طالبانو دا سوچ کاوه چی دوی ددی فرصت په ګټه اخیستلو سره چی اوس د
افغانستان جمهور رئیس داکټر محمد اشرف غنی د بلواګر عبدهللا عبدهللا او د هغه د ناروا ډلی د ټاکنو د درواغو په
سپینولو باندی ښکیل دی ،نو پاکستان او د هغوی د مزدورو طالبانو د امریکایان د تش هوکړه لیک په امضآ باندی
دومره مغروره شوی وی چی فقط یواځی أسمان ته کتل .د بهر وعدی دوی ته دا امید پیدا شوی ؤ وکوالی شی افغان
حکومت د زور له الری ژر را چپه کړی او په کابل کښی به ژر واک پر الس کښی واخلی او خپل طالبی «اسالمی»
امارت جوړ کړی .دا خوب د افغانستان حکومت د میړانی او د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلی داکټر محمد اشرف غنی لخوا
په اوبو کښی الهو شو.
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د طالبان د قطر دفتر استازی او د هغوی ډنډورچیان پوره یو میاشت شپه او ورځ پدی لګلیا وه چی د دوی پنځه زره بندیان او
د هغوی لوړ پوړی پنځلس کسه قوماندانان به په لومړی سر کښی سمدالسه بیله ځنډه خوشی کیږی ،دوی به هره ورځ دا چیغی
وهلی چی دوی دا پریکړه د امریکی سره کړی او د هوکړی لیک یو مهم شرط دی چی د دوی پنځه زره بندیان باید سمدالسه
ژر خوشی شی ،مګر دا شرط د افغانستان د قانون خالف د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی داکټر محمد اشرف غنی لخوا و نه
منل شو .د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی داکټر اشرف غنی د امریکاتانو د فشارونو سره سره خپل قانونی وړاندیزونه مخ ته
کړل بندیان به او د افغانستان د قوانینو سره سم په څو پړاونو کښی به خوشی شی.
د پاکستان او د هغوی د مزدورو طالبانو اد توطیی هغه وخت بړبنډی شوی چی د طالبانو دری کسیز تخنیکی هئیت د قطر د
هیواد سفارت کابل ته را ورسیدل .د طالبانو دغه دری کسیز تخنیکی هئیت ولیدل او په دی پوه شول چی افغانستان حکومت له
لوری د طالبانو د بندیانو د خوشی کیدو لړی په منظم ډول پیل شویدی ،او ددی د پاره چی د طالبانو بندیان بیا به د جګړی و
ډګر ته و نه دانکی ،د بندیاونو څخه په لیکلی ډول ضمانت اخلی .پاکستان او د هغوی د مزدورو طالبانو چی د بندیانو د خوشی

کیدو پر وخت د لیکلی ضمانت پاڼی یی ولیدل نو سمدالسه په پلمو او بهانو یی الس پوری کړل ،لومړی یی وویل چی دا
بندیان زمونږ بندیان نه دی او د هغه لست پر اساس چی امریکایان ته یی ورکړی ندی خوشی شوی.
د افغان حکومت د طالبانو د بندیانو د خوشی کیدو په وخت کښی د محبس و مخ ته یو زیات شمیر کورنی او بهرنی خبریاالن
هم ګډون درلود .خبریاالنو د بندیانو څخه پوښتنی وکړی او ټولو بندیانو په ډاګه ویلی چی دوی د طالبانو د غړیتوب او یا د
طالبانو سره د مرستی په تور بندیان شویدی.

د پاکستان او د هغوی د مزدورو طالبانو وارخطا شول او سمدالسه یی خپل دری کسیز تخنیکی هئیت د کابله څخه بیرته را
وغوښتل چه سبا به دا اسناد د دوی پر ضد د اعتبار وړ و نه بلل شی چی د طالبانو بندیان د دوی په حضور او موافقی سره
خوشی شوی دی.
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پاکستان او د هغوی د مزدورو طالبانو د امریکی سره د هوکړه لیک ځخه دا خبره په ډاګه شوه چی طالبان د هوکړی لیک
څخه د یوی پلمی په څیر کار اخلی،د خبرو له الری څخه سوله ته ژمن نه دی.
جالل الدین شینواری د طالبانو د حکومت د وخت لوی څارنوال چی هره ورځ یی په تول دوه پاوه راجه یی پر خپلو سترګو
تپلی وی ،د کابل په ښار کښی میښت د طالبانو د ډلی د نورو لوړ پوړی غړو په کډون چی د هغو څخه ځنی یی هم د طالبانو
او امریکی تر منځ د هوکړی لیک د امضا پر وخت په قطر حضور درلول د «اسالمی» امارت د جوړول خبره په ډاګه
غواړی.
داسی کافی سندونه او کره دلیلونه موجود دی چی پاکستان او د هغوی د مزدورو طالبانو د امریکی سره هوکړه لیک دوی ته
یوه پلمه ده غواړی چی د طالبانو «اسالمی» امارت د بهرنیانو په زور جوړ کړی.
 -1طالبان افغان حکومت په رسمیت نه پیژنی ،د افغان حکومت هیأت د استازو سره خبری نکوی .د افغان سره خبری نکوی
مګر د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلی داکټر اشرف غنی د کورنی او بهرنی مخالفو ډلو سره خپل پټ اړیکی لری.
 -2د جګړی د بندلو لپاره ډز بند نه کوی ،د سولی و خبرو د لپاره چمتو ندی ،ځکه دوی پوهیږی چه د افغانستان خلک دوی په
سوله ایز ډول نه منی .پاکستان او د هغوی د مزدورو طالبانو غواړی چه په زوره په افغانستان کښی واک تر السه کړی نو
ځکه دوی پر هره خبره باندی پلمی او بهانی جوړ وی.
 -3پاکستان او د هغوی د مزدورو طالبانو د ډلی څخه هغه وحشی او د انسان په وینو تږی غړی د «اسالمی دولت» داعش په
لیکو کښی تنظیم وی .چی نولس کسیزه ډله یی څو ورځی وړاندی په کندهار کښی ونیول شول.
 -۴د مزدورو طالبانو ډله او د بلواګر عبدهللا عبدهللا او د هغه د ناروا ډلی ترمنځ پټ اړیکی موجودی دی د طالبان د وخت د
امر بالمعروف ونهی عن المنکر مسؤل رئیس مولوی قلم الدین چه د ګران هیواد د میرمنو او نورو هیوالو سره د طالبانو د
حکومت پر وخت په زرهاؤ جنایتونه یی کړیدی د بلواګر عبدهللا عبدهللا د انتخاباتو د ټیم غړی دی.

عبدهللا عبدهللا او مولوی قلم الدین

مولوی قلم الدین د طالبانو سره په قطر کښی

 -5مزدور طالبانو ډله سربیره د افغانستان د دکانو غال کول ،خپلی پټ اړیکی د روسانو ،ایرانیان او عربو سره ساتلی او د
دوی څخه هم مرستی تر السه کوی .مننه.
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